Hans Zwimpfer, Basel har tatt patent på et konsept –
«Pile-up»

Le Corbusier: Immeuble Villas L’Esprit Nouveau (1925)
– ikke patentert...

Murarkitektur:

PATENTERT KONSEPT
av Einar Dahle

Ikke gå fra konseptet. Det kan bli
patentert. I Sveits er det kommet så
langt. Som tilhørende den etter hvert
tilårskommende garde, vil jeg beklage
dypt det inntrufne. Arkitekten som
har tatt patent på et konsept – Hans
Zwimpfer, Basel – mener at han ved
det hjelper unge arkitekter til lettere
å komme inn i markedet ved at de
betaler en liten avgift til ham. Dette
er en avskyelig unnskyldning for en
forbrytelse mot det frie, formende
menneske.
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Selvaag patenterte på slutten
60-tallet et element – den halvrunde
blomsterkassa som samtidig var en
tilstrekkelig lav brystning. Men det
gjorde ikke noe. Ingen arkitekt ønsket
å bruke det rekkverket eller den blomsterkassen. Kanskje andre entreprenører eller utbyggere ville? Det vet
vi ikke. Renzo Piano tok patent på et
mekanisk festesystem for teglstein og
teglplater på fasade for å sikre ideen
mot dårlig plagiat, altså dårlig håndverk. For så vidt greitt nok, for uansett

ville det ha kostet noe å få steinene
opp på fasaden.
Men å patentere et konsept, et planprinsipp som vel de ﬂeste arkitekter har
vært innom på vei mot en stabling av
boliger på hverandre, altså patentere
noe man uten videre ville ha opphavsrettlig beskyttelse for og kanskje sågar
berømmelse for – det er å gå for langt!
Se på Le Corbusier, som stadig utviklet nye typer uten derved å ta patent
(Hennebiques, betongsystemet som
hans Domino-system bygget på var

Murarkitekturspaltens faste
kaleidoskopiske
og kommenterende bidragsyter,
sivilarkitekt MNAL
Einar Dahle, er
professor ved AHO,
tidl. gjesteprofessor
ved RWTH-Aachen
og driver praksis i
Oslo.

riktignok patentert av ingeniøren Hennebique, derav navnet): Domino-systemet, Monol-huset, Citrohan-huset,
Immeuble Villas L’Esprit Nouveau,
Unité d’Habitation med Maisonettetyper ikke tidligere kjent. Aldri ble
disse patentert, heller aldri plagiert.
Men de ble benyttet som system, som
forbilder, som inspirasjon, som alle
tings mål osv.
Hans Zwimpfer med sitt «Pile-up»
– stablete eneboliger – gjør noe med
oss arkitekter som vi burde vært spart
for. Og det er kommet nært. I Sverige
har de planer om et «Pile-up»-prosjekt
med en lokal arkitekt i spissen.
I Sveits er allerede fem prosjekter
underveis, noen nær ferdigstillelse.
Og patentet er antatt og godkjent.
I korte trekk består det patenterte
prinsipp av den stablete enebolig på

ett plan og hvor deler av grunnarealet (opp til 100%) samt overdekket
uterom i forbindelse med et innenforliggende rom, går over to etasjer.
Man kan si at det ligner litt på Le
Corbusiers L’Esprit Noveau-leilighet
til Parisutstillingen 1925. Poenget er
at alle rom skal nås og brukes uten
trapp, derfor ingen Maisonette-type,
ingen innskutte mezzaniner. Ideen er
for så vidt ﬂatterende, langt fra genial,
men altså tilstrekkelig til å bli patentert. Boligtypen skal sørge for at alle
har samme betingelser om de ligger
på bakkeplan, midt i eller på toppen
av en blokk. De som bor i bunn får
ikke ha hage (forhage), de som bor på
toppen får ikke ha takaltan. Uterommet begrenses til det dobbelthøye
uterommet i forlengelsen av oppholdsrommet inne. Alle leiligheter har altså

det samme uterom sikret ved den patenterte typen. I forstemthetens navn
vises herved systemet som sto å lese
i siste nummer av TEC 21, medlemsblad for SIA Sveitsiske Ingeniør- og
Arkitektforbund.

Brick ´06
Wienerberger fortsetter suksessen
fra Brick ´04 med nye prisdryss over
verdensarkitektur i tegl.
MUR velger ut den ungarske førstepremien som fremviser en rå murbruk
som fenger, en spesialpris for en tysk
kirke gravd ut av masse og en japansk
presentasjon av ﬁlter, sjikt, horisont
holdt på plass av spesialutformet
teglstein på ﬂasken.
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«Lost in translation»

Japan

O-Torii’ portalen ved Miyajima-øya

Jeg har vært i Japan siden sist.
Og jeg har tangsmak i munnen og
tanglukt i nesen fortsatt og sliter med
å bearbeide alle inntrykkene. Det
vakre er så vakkert i Japan og det
heslige så heslig. Og sånn skal det
være: det gode og det onde er to sider
av samme sak, og da må det vel være
stygt noen steder for at det skal være
pent andre steder?
Å sove på tatami-matter og puter
fylt med riskorn klarer du en halv natt.
Men ikke mer.
Hiroshima var tankevekkende og
voldsom, men har jeg egentlig forstått
det jeg så? Å se modell av hvordan
barn gikk i oppløsning av varme og
vannmangel, er sterk kost. Det eneste
som holdt var teglsteinen. Alt annet
smeltet og brant. Bomben detonerte
580 meter over bakken og utløste
momentant 1 million grader celsius.
Alt av treverk og vegetasjon, kjøtt og
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Hiroshima: Bomben detonerte 580 meter over bakken og
utløste momentant 1 million grader celsius

blod var borte på en blunk. Gjennom
en slik grusom beretning blir også
tegl en trussel. Hva skal mennesket
med holdbarhet når verden og livet
går i oppløsning og jorden brenner?
Det var vederkvegende i sildrende
regn å oppleve Miyajima-øya syd for
byen med tempel, pagode, Itskushima Shrine og O-Torii’ portalen ute i
sjøen: Et bevis på at ikke alt forsvant
med atombomben, og at deler av befolkningen i området overlevde uten
skader på kroppen. Men på sjelen
må det ha gjort ubotelig skade.
Toyo Ito eller Ito Toyo som de sier på
den andre siden av jorda, tok kaka.
Templer og haver, de japanske tradisjonelle hus er vakre på alle måter.
Og vestlig moderne arkitekter har
latt seg inspirere og kommet hjem
og kastet ut tøv og tant og striglet
hus, hjem, kjerring og unger, sinn
og kontor til støvet igjen har lagt seg

Fra Ryoanji-tempelet
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Gjensyn med Tadao Ando: Times, Kyoto (1986, tilbygg 1999)

og vår tinglige, materielle verden har
tatt overhånd og loft og kjeller igjen er
tomme som de ikke er i Japan. For de
rene rom der er tett fulgt av overlessede sådanne og udeﬁnerte uterom
og mellomrom fulle av rot og søppel.
Skisse: ED
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Livet diffunderer ut og inn gjennom fasadene i de tettpakkede gatene. Ingen
plasser og torg som i Vesten, kun gater. Men parker og kirsebærblomstring
har de. Og Ito Toyo. Teateret i Matsumoto var en vakker opplevelse, men
Tod’s på Omotesando, Tokyo var perlen. Riktignok ikke mur, men et realt
byggutengrenser-material: betong.
Og for øvrig er det min mening at
Ito Toyo burde fått bygge på Vestbanen. Da hadde Oslo endelig vært
på verdenskartet. Ingen politiker
ville kunne ødelagt et slikt konsept.
Konseptet til dem som vant (Rem
Koolhaas med Space Group) holdt
ikke lenger enn til premieutdelingen.
Og hvorfor? Fordi konseptet var
redusert til forhandlingsstrategier
som politikere kan alt for mye om.
Estetikk og kunstnerisk stringens er
verre å komme forbi og kan ikke så
lett forhandles i stykker av de samme
politikere. Funksjonene er de samme,
menneskene likeså. Konseptet er forskjellig, og det er mer enn utenpå!!
Selv har jeg en egen ﬁdus til Kengo
Kuma, og hans djerve byhus med ver-

tikale limtrespiler på Omotesando One
var et ﬂott innspill i kaoset i Tokyos
handlegate nummer én. I dette som
i andre store hus som leilighetskomplekset i det tidligere havneområdet
Koto-Ku er han strengere i formen enn
i de lekne småhusene ved den kinesiske mur (bambushuset, MUR 1–03)
eller restauranten Sea/Filter. Men som
funksjon spiller han oss et puss.
I sjiktene betoner han stort sett vertikalen. Som i de tradisjonelle japanske
spilene som åpner seg mot solen
og himmelen. De er ikke patentert.
Men alt i alt, man var som i «Lost in
translation».
God lesning. Neste gang blir det
Kina. «Lost in translation II» Men etter
det drar jeg vestover, stadig vestover.
Men det er altså i Japan at boligen
oppløses til å bli bokser du plasserer
på tomten eller rundt det tredimensjonale fellesrom og som du kan gå inn
og ut av og i mellom.
Kengo Kuma og Ryue Nishizawa
viser vei og har ikke tatt patent på sine
sårbare konsepter.

Toyo Ito: Tod´s på Omotesando, Tokyo (2005)
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Moriyama Apartments, Tokyo
ARKITEKT: RYUE NISHIZAWA
Snitt gjennom 85 mm
yttervegg med puss
på isolasjon:
a silikontetting
b gipsplate
c drenering
d betongblokk
e vanntettende
overﬂatebehandling
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Byggherren velger fritt hvilke rom som skal
benyttes til eget bruk, og hvilke som skal leies ut.
Rommenes funksjon kan varieres med årstid og
behov; eiendommen tilpasser seg beboernes
liv.
I øyeblikket blir A, B, C og D benyttet av
byggherren, A som sove- og arbeidsrom, B som
kjøkken, C som stue og D er bad.
Hushjelpen bor i E, mens F, G, H I og J
er utleieenheter.

Du har en tomt og et program.
En «hyperfragmentert» byvev er din
kontekst. Spørsmålet er ikke lenger
hvor kontekst-ﬂeksibel du vil eller må
være. Ryue Nishizawa ﬁsjonerer leilighetsblokkens romprogram og sprer
rom og leiligheter i et tricky puslespill.
Om du ﬁnner hjem i kveld? Jeg tror
det. Men jeg fant ikke leilighetskomplekset da jeg var i Japan, jeg fant det
i Domus 888, januarnummeret 2006.

Som alltid når du kommer hjem fra reiser ﬁnner du det du enten ikke visste
om eller ikke fant. Og nå vet du.
Prefabrikkerte bokser med puss på
isolasjon har yttervegger med tykkelse
85 millimeter. Kyoto-avtalen er langt
unna Tokyo. På 85 millimeter har du
ikke mye å artikulerer i sprang og sjikt,
og akustisk må du oppføre deg disiplinert. Det kan japaneren. Og gjennom
vegger og smug diffunderer han og

hund og familiens katt. Foreløpig ser
alt ryddig ut. Men det tetter seg sikkert
til. Det er herlig å se den sammenfallende tenkning om boligen som steder
mer enn rom bak memorable fasader
både hos Nishizawa og Kuma.

Kilde: Domus 888, januar 2006
Foto: Norimichi Kasamatsu
og Studio Nishizawa
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Superblokk: Shinonome Apartments
Koto-Ku, Tokyo 2004
ARKITEKT: KENGO KUMA, TOKYO
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Shinonome Apartment Building er
bygget på kunstig land (reclaimed
land) i Tokyo Bay og representerer et
nytt konsept i japansk boligbygging
ved å kombinere boliger, kontorer
(SOHO – Small Ofﬁce and Home
Ofﬁce) samt forretninger og offentlige
fasiliteter.
Prosjektet er en del av en større
plan for å gi Tokyo en ny front mot
sjøen. Målet med utbyggingen er å
øke det urbane livet og minimere den
ekstreme pendlingen mellom bolig
og arbeid. Selv om Shinkansen går
fort og offentlig kommunikasjon er
godt utbygget, bruker Tokyoaneren
uante mengder tid utenfor hjemmet
og kontoret, som regel på reise til og
fra de samme med en derav følgende
svak livskvalitet. Kombinasjonen
hjem/kontor burde i de 21.århundre
komme nærmere hverandre, også i
en 20 millioners metropol.
Kommunikasjonsatriet er omgitt av
to typer enheter: På den ene siden
60 m2 store enheter tenkt som basisboligen, på den andre siden et 25 m2
anneks som kan brukes som soverom, gjesterom, arbeidsrom, SOHO,
bod eller et eller annet formål.

Konseptet er en videreutvikling av
Le Corbusiers Unité d’Habitation i
Marseille fra 1952 som understreket behover for en tredimensjonal
organisasjon for å komme bort fra
gatens kaos. I Kumas prosjekt kan
folk velge å bruke rommene på hver
side av det tredimensjonale kommunikasjonsrom som de selv ønsker
og ved det bidra til det man kan kalle
«networked housing». Taket tilhørere

samtlige beboere og benyttes som en
grønn have for alles rekreasjon.
Det var stille i det tredimensjonale
rommet da vi besøkte stedet en tirsdag formiddag før påske.
Kilde: “Kengo Kuma”, Princeton
Architectural Press, New York, 2005
Studietur med NAL Arkitektakademiet
april 2006
Foto: Arkitekten og ED
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Brick Award 2006 – hedrende omtale:

Kafé – restaurant, Kirara Beach Yakeno, Onoda, Japan 2001
ARKITEKT. KENGO KUMA, TOKYO
Teglveggen er bygget som et ﬁlter med
spesiallaget teglstein på ﬂasken. Så
kaller også arkitekten restauranten for
«Sea/Filter». Teglveggen oppfattes ikke
bare som lett, men også som transparent, i hvert fall semi-transparent. Og
det er godt gjort av god jord.
Men man må ønske å gjøre noe med
den brente leire. Og det har Kengu
Kuma gjort. Teglsteinen er utformet av
arkitekten selv: to runde hull på hver
side av en oval gir utrykket, det nødvendige ﬂimmer. At teglsteinen er stablet
og fugearmert på langs og tvers, er
vel både rett og rimelig i et land hvor
jordskjelv er å regne med. Sannheten er
at veggene er betont avstivet med elegante ståldragere som jeg – som ikke
har vært der – ikke kan se, men etter litt
forskning har funnet ut at ligger som en
slags topp- og bunnsvill. Dette gjør teglveggene til mottakere av eventuelle støt
fra jordskjelv, mens stålsøylene i front
kun tar vertikale laster og følgelig kun er
dimensjonert for utknekning.
I sum fremstår huset som en semitransparent skjerm hvor luft og lys slipper igjennom. Men havet kan man bare
ane som en dus horisontal linje.
Fra landsiden ankommer man gjennom et portrom, en portal med et
zen-blikk mot havet, mykt avgrenset
av vegger som antyder innholdet og
horisonten, der himmel og hav møtes.
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Situasjon

Bar
Restaurant
Kjøkken
Inngang
Terrasse
Basseng
Spisesal
Anretning
Åpent ned

Plan 2. etasje

Fasade øst

Fasade syd

Plan 1. etasje

Til venstre en én-etasjes bar, til høyre
en to-etasjes restaurant.
Takkonstruksjonen er en stiv skive
av limte tredragere med spon i steget.
Gulvene inne er av grov ﬁnér. Ute
ligger marktegl. Mot havet har restauranten vegger av glass. Et ﬁlter av
vertikalt hengende sponplater skiller
restaurant og bar fra de bakenforliggende betjenende rom.
Kilde: Brick ’06 Wienerberger v/
Callwey Verlag München, 2006
Boken Kengo Kuma, Princeton Architectural Press, New York, 2005
Foto: Arkitekten
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Brick Award 2006 – spesialpris:

St. Franziskus kirke, Regensburg-Burgweinting, Bayern, 2004
ARKITEKT: KÖNIGS ARCHITEKTEN, KÖLN
Jeg har ikke vært her heller. Men da
kirken var ny – samtidig som en del
av oss holdt på med konkurransen om
Bøler kirke – så jeg avisreportasjen
om dette kirkehuset. Men ikke vis-
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ste jeg at det var brukt slemmet tegl.
Men det er det altså. At vi er tilbake i
barokken er på mange måter tydelig,
men selvsagt ikke sant. Noen vil til og
med – og med rette – si at dette er et

resultat av blob-arkitekturen, umulig å
forme uten datamaskinen. Uansett ser
vi uten særlig møye Borrominis San
Carlo alle Quattro Fontane innskrevne
oval i en massiv kvader. Og hva er
vel ikke vakrere enn når rom graves
ut av masse. Selvsagt er det ikke
slik: Det ellipsoide rom er et resultat
– ikke av utgraving – men av oppbygging av teglvegger som heller utover
oppover mens muren viker for nisjer til
kapell, orgelgalleri og forstørrelsen av
gulvarealet for samling om alteret. Alt
vakkert formulert under den nærmest
ikke-eksiterende, eteriske himmel
formidlet ved duken som diffuserer
lyset fra ryttertaket over. Ryttertaket
er uregelmessig forsynt med klart og
matt glass. Lyskastere i mellomrommet avstemmes med spektralfarver til
det ønskede lys for ulike handlinger.
Menigheten utlyste en arkitektkonkurranse i 1998 hvor de ba om et
diskusjonsbidrag for kirken i det 21.
århundre. Og hva ﬁkk de, annet enn
et lukket rom, et i form og utmåling
strengt deﬁnert og utgravet rom uten

noen form for ﬂeksibilitet, generalitet,
derimot et stemningsrom av det sjeldne slaget. Menigheten hadde håpet
på en «gammeldags» kirke med tårn
og alt det tilhørende av falske forestillinger fjernt fra kristen symbolikk, kun
verdslig formalisme. Og hva ﬁkk de: et
himmelsk rom på jorden pakket inn i
en rektangulær overstor kasse med et
frittstående klokketårn og en vakkert
proporsjonert langfasade distribuert
med ulike lysåpninger. Heldigvis var
det noen i juryen som forstod at det
her dreide seg om noe ypperlig og ﬁkk
bygget Ulrich Königs ﬂotte kirke.
Konseptet tok utgangspunkt i at
kirken skulle bygges i betong. Overgangen til murverk var for alle overraskende, men også det enkleste når
dette komplekse rom skulle bygges.
Forskalingsarbeidet ville vært meget
arbeidskrevende. Bare den skarpe
buen ved inngangsdøren er støpt og
forblendet, øvrig vegger er «bærende
murverk» og liggefugene er tiltet slik
at steinene alltid opptrer vinkelrett på
veggﬂaten uaktet helning.
Olaf Winkler, som har sett og
beskriver kirken i Brick ´06 og derfor
er opphavsmann til mye av det som
er fremført foran, går videre idet han
sier at Königs Arkitekter har klart
utfordringen å samle det komplekse
og det tradisjonelle på en ikke brautende måte. At rom som sådan er
abstrakt og ikke kan berøres, vet vi.
Kirkerommet St Franziskus er anskuelig og like fullt knapt fattbart; rommet
fører arkitekturerfaringen tilbake til
det følelsesmessige plan. Berøring og
henrykkelse er sanselige øyeblikk som
alltid har fulgt i kirkekunstens kjølvann.
Det som berører oss i en romantisk
kirke er den spesielle forbindelsen
mellom det overnaturlige og det
håndfaste, ydmykheten som oppstår i
det man innser at alt vi gjør for å ære
Gud faller tilbake på mennesket selv,
og «setter mennesket på plass». St.
Franziskus ﬁnner et for dagen gyldig
språk og gir oss samtidig tilgang til det
som er vanskelig å begripe og derfor
trenger tro, skriver Winkler.
Kilde: Brick ´06 Wienerberger v/
Callwey Verlag München 2006
Foto: Christian Richters
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Brick Award 2006 – 1. pris:

Barbakan bolig- og forretningskompleks, Pécs, Ungarn, 2004
ARKITEKT: ÉPITÉSZ STUDIO KFT, V/ FERENC CSÁGOLY OG FERENC KELLER

Med fasadetegl og kompakttegl som
synlig og teglblokker som bakmur for
pussede ﬂater fremstår dette komplekset på en merkelig måte, nytt og
ikke nytt, som et byhus og ikke-byhus.
Det er først ved lesning at jeg forstår
hvorfor. Jeg har jo bare sett bildene.
De synlige mursteinene er gjenbrukstegl. Steinens mykhet og blandingen
av murt på ﬂask og vanlig muring gir
veggene en tilhørighet til nabolagets
eldre hus.
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En inntrukket plass fra gaten er delt
fra denne med en lav mur. Rommet
tilhører ikke byen, tilhører kun huset.
Huset er ikke lenger en del av byen.
Plutselig mister huset preget av å
være et byhus. Samtidig fascineres
man av de rustikke murene og de
sjarmerende, bevisste bruddene som
nettopp tilfører prosjektet sine arkitektoniske kvaliteter.
Ifølge juryen i Brick Award ´06 er
dette eksempelet en sjeldenhet i det

opphetet ungarske byggemarked hvor
europeisk standard er et ukjent begrep. Forklaringen på lykketreffet skal
være at investor og entreprenør er én
og samme person som heller enn rask
proﬁtt ønsket arkitektoniske kvaliteter.
Kvaliteter som brakte dem 1. premien
i Brick Award ´06.
Kilde: Brick ´06 Wienerberger v/
Callwey Verlag München, 2006
Foto: Arkitekten
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