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Byggekunst i mur+betong

TiME REvisiTEd
av Aina dahle

Den kaleido skopiske 
og kommen terende 
byggekunstspalten 
er signert Aina Dahle, 
professor ved AHO, 
Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo. Hun 
er også kjent som 
 Einar Dahle og har i en 
20-års periode skrevet 
80 arkitekturspalter i 
MUR, er diplomarkitekt 
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. 

Da Kongen skulle bygge sommerhus 
for seg og sin familie lot han arkitekter 
fra hele landet melde sin interesse 
til kappestrid om å tegne det fineste 
huset. Av de 55 som meldte seg, valgt 
han ut tre – Per, Pål og Espen Aske
ladd – til en finale.

Det var en flott tomt i et vakkert 
landskap, men utsatt for vind. Da sa 
Kongen: Bare ved det å sette opp et 
hus, temmes vinden. Det var seileren 
som talte. Og vi som skulle konkurrere 
hadde på en måte fått ett problem 
mindre og kunne nå konsentrerer 
oss om program, tomt og utforming. 

(Men glemte ikke helt de lune kro
kene.) Hvordan former man så en 
hytte for en Konge? Og en Dronning? 
Kan man sånn helt uten videre følge 
Louis Kahns anskuelse: At det ikke er 
ekteparet Kongen og Dronningen som 
er oppdragsgivere, men tiden – way of 
life? Ja, jeg er redd man kan det! 

Jeg er selvsagt ikke den rette til å 
vurdere en konkurrents vinnerpro
sjekt, men gjør det likevel: Det var 
uten tvil det beste prosjektet som vant 
den gangen for 16 år siden. 

Men Kongen sa én ting under 
premie utdelingen som nok overrasket 

Per og Pål og kanskje Askeladden, 
altså ikke bare det med vinden, men 
det at familien godt kunne tenke seg 
å bygge alle tre forslagene. Selvsagt 
kunne de ikke det, man må ta et 
valg, og selv en Konge bygger bare 
én hytte på én og samme tomt. Men 
utsagnet er på en måte interessant 
for det har noe å gjøre med tiden 
forslagene ble konsipert i. Det var 
nemlig ikke bare Kongefamiliens som
merhytte det dreide seg om. Selv det 
faktum at det var deres private hytte, 
bygget for egne midler, rokker ikke 
ved anskuelsen at det var tiden som 

Sommerhus på Mågerø – Einar Dahle Arkitekter – innbudt arkitektkonkurranse

Kongefamiliens sommerhus på Mågerø. Lund Hagem Arkitekter 
Foto: Jon Eeg/Scanpix
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3XN: «Buen» fellesskapshus (kulturhus), 
 vinnerutkast, Mandal, 2007

var oppdragsgiver og at det var tiden 
som definerte svaret. 

Men var da alt strevet til første
premie vinneren forgjeves? Var Aske
ladden bare et medium for tiden som 
brukte dem og forkastet oss andre, 
sendte oss ut med salt i sårene på 
pisket rygg? Selvsagt ikke. For tiden 
bygger ikke tiden dårlige hus når det 
konkurreres om kvalitet, i hvert fall 
gjør ikke konger det. Men hva mer er, 
Konge hytta er lett å tidfeste, den er et 
barn av sin tid: natursteinsmurer knyt
ter huset til bakken, sikrer tre huset 
med sitt grånende ospepanel som 
abstraherer naturens egne fargetoner 
og får hytta til å knytte seg sterkere 
til stedet og tomten. Sommerhytta 
ved sjøen som type kom som et friskt 
pust i mellomkrigstiden og fikk både 
kjoler og gardiner til å blafre i vinden, 
mens sigarettrøyk og lange blikk 
fulgte naturens smektende former 
og kontrasterende hus og hytte, men 

ikke borge. Kongen bygde verken 
borg eller staslige «sørlandshus» 
eller prangende, torvtekte tak over 
tak. Han bygget rasjonelt, moderne, 
lyst og lett og knyttet hver treflis trygt 
til bakken ved hjelp av murer. Det 
gjorde Kongen og det gjorde Aske
ladden og det ville også Per og Pål 
ha gjort, om enn litt annerledes. Og 
for øvrig, jeg tror Kongen likte svært 
dårlig å bli kalt tiltakshaver. Han var 
da byggherre, eller var det tiden – 
way of life?

Og dette bringer meg over til neste 
tanke om tid og gjensyn med tidli
gere tider, en art «revisited» som 
jo egentlig betyr å besøke på nytt. 
Jeg besøkte i høst byen hvor jeg 
for 60 år siden holdt på å ende mitt 
liv i drukningsdøden: Mandal. (Jeg 
ble reddet av en snarrådig onkel.) 
Sørlandsbyen ved lakseelven som 
en gang var den viktigste kommuni

kasjonsåren og hvor selvsagt gatene 
eller veien mellom husene lå godt på 
landsida og gikk hit og dit. Det var vei
ene, ikke husene som gikk hit og dit! 
Husene var for det meste frittliggende, 
noen steder med gater ordnet som 
den nærliggende storbyens kvadratur, 
men for det meste var gatene smug 
og veier som løp hit og dit mellom 
husene.

I denne tilbakekomst til det som ikke 
lenger er det det var, kan bevisstheten 
om et sted bli «revisited»? Ja, jeg tror 
det kan, men bare ved å bygge (det 
er det det handler om!) stemningene, 
ikke bildene, av det som var. Og da 
står man der med få forbilder (selv om 
de er å se på hvert hjørne i denne va
kre, lille, rare byen) mens man kjenner 
på kroppen følelsen av å bli tatt vare 
på, tryggheten ved å kjenne at her 
hører jeg egentlig hjemme selv om 
jeg ikke er herfra. Kan en fremmed si 
slikt? Ja hun kan! 
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Min oppgave i Mandal var å delta 
i en jury om et Kulturhus og en ny 
bydel på den andre siden av elva. 
Og det var fremmede arkitekter fra 
Danmark som tolket byen og stedet 
på en ny og følelsesmessig riktig måte 
og som i sin tanke og visjon om byen 
tilførte det radikalt nye som nettopp 
hadde essensen av Mandals sjel, de 
frittliggende hus med haver og gjerder 
og veier som knyttet husene sammen. 

En av juryens medlemmer opplevde 
så sterkt det å komme tilbake til en 
annen tid at redselen meldte seg; 
kanskje dette var retro. Nei det var 
ikke retro, det var «revisited»! Det å 
besøke på nytt kvaliteter som tilfreds
stiller våre innerste behov. Kvaliteter 
vi bryr oss om og ønsker å holde fast 
ved, fremelske i fortsettelsen. 

Det er lett å sitte i en jury når hjer
tene banker for en slik tanke. Så nå 
må faktisk borgerne i Mandal og hvor 
som helst i landet ta konsekvensen og 

si: Vi bygger ikke lenger senil demen
te byer og boligområder, men levende 
og krevende steder som aktiviserer til 
et liv mellom hus og mennesker, mel
lom mennesker og natur. Arkitektene 
3XN viste oss Mandals sjel, faktum er 
at de reviste oss det vi visste, men 
ikke så.

Også sitter jeg her og kan ikke dy 
meg for å sammenligne 3XN felles
skapshus i Mandal med Hans 
Asplunds  Medborgarhus i Eslöv 
(1948). 

Hans Asplund, sønn av den store 
Erik Gunnar Asplund , lærte å forme 
vakre rom av sin far, rom som bringer 
mennesker i den gode stemning ved 
former som omslutter, materialer og 
detaljer som pleier menneskenes 
dypeste behov: Det å bli vist verdige. 
Kulturens viktigste oppgave. 

Så kan man si at medborgarhuset 
blir for finslig og at den kun er for fin

kulturen. Til det kan man både si ja og 
nei. Selvsagt skal arkitekturen gi rom 
for røff bruk og røffe spark og kast og 
dunk og dans i idretts arenaer og klub
ber av ulikt format. Men det hindrer 
oss ikke å bygge vakre omgivelser 
som oppdrar og oppfordrer til vennlig
het og omtanke, til en verden du ikke 
kan ha i ditt eget hjem, men bare kan 
ha i omgang med andre mennesker, 
et felleskapshus, et medborgarhus. 

Jeg blir betatt av myke hus med 
skarpe snitt, like mye som skarpe 
hus med myke snitt. Det er i spen
ningsfeltet mellom det feminine og det 
maskuline at arkitekturen formår å gi 
mennesket trygghet, samtidig som det 
utfordres til dåd.

Jan Eggum synger «Mor, jeg vil 
tilbake». Det er ikke sikkert at du be
høver å gå så langt, men det skader 
ikke å foreta noen sprang i tiden revi
sited. Noen ganger holder det å reise 
til  Mandal. Eller Zürich!

Hans Asplund: Medborgarhuset i Eslöv, 1948



56 MUR+BETONG 1–2008

Kantonschule Freudenberg ligger på 
en morenehøyde, en tidligere privat
eiendom på 50 mål like bak Bahnhof 
Enge og består av en videregående 
skole (gymnas) og en handelsskole. 
Programmet utgjør 70 undervisnings
rom, hvorav en rekke spesialrom for 
naturfag, tre turnhaller, en aula med 
plass til 500 og en kantine. 

Det var en usedvanlig opplevelse 
sist høst å se igjen dette nesten 50 år 
gamle anlegget. Så presist, så vakkert 
skåret inn i landskapet og tatt anled
ning av nettopp dette for å danne det 
150 x 80 meter store podium som del
vis består av høydedraget og delvis 
av de felles spesialrom og turnhaller 
som er lagt inn i høydedragets skrå

Revisited: Kantonschule Freudenberg
Zürich, 1956–61

ARKiTEKT: PROF. JAcqUEs schAdER M/ W. BlAsER OG E. KäGi

ninger. Fra podiet som kun kan nås til 
fots og som er den deilige skolegår
den vi i dag ser forsvinne, reiser den 
tre etasjes gymnasiumbygningen og 
den to etasjes handelsskolebygning 
seg som en kunnskapens akropolis.

Fra det samme podium kommer 
man inn i hver avdelings vestibyle 
og sikrer således oversiktlig kommu
nikasjon også ned i underetasjen til 
turnhaller og spesialrom. Aulaen ligger 
fritt på nordsiden av podiet og med 
kantinen i underetasjen som også nås 
over det utvendige amfiteater. Aulaen 

er i seg selv et mesterlig studium av 
fleksibilitet for ulik bruk og stemning. 
Sal, scene og empor kan møbleres til 
ulik bruk, og fasaden som er åpen til 
tre sider kan blendes til ulik grad ved 
hjelp av trepanel slik at publikum kan 
oppleve å være i ett med naturen om
gitt av de vakre kjempetrærne i det ene 
øyeblikket, for så i det neste å befinne 
seg i en lukket teatersalong omgitt av 
akustisk panel. 
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bruken, for ikke å si å kunne orientere 
seg, enn mindre konsentrere seg. 
Dagens skolebyggeri er på ville veier! 

 
Kilde: Werk 1963
Foto: Aina Dahle

Det er likevel som artikulert form 
at Schaders mesterverk imponerer. 
Man forstår umiddelbart hvordan 
man angriper anlegget, hvordan 
man kommer til og inn. Uten de store 
gester, uten de enorme haller, foajeer, 

fellesareal og vrimleareal som dagens 
skoler består av. Snart overgår disse 
skoler i størrelse og mektighet alt vi 
kjenner av multinasjonale konserners 
hovedkontor. Det blir etter hvert heller 
ikke lett å holde på formen og forklare 

Snitt gjennom aula, idrettshall og spesialfløy, sett mot øst

Snitt gjennom Handelsskolen, sett mot vest

Gymnas

ikke utgravd

Idrettshaller

Handelsskole

ikke utgravd

aula

amfi

Plan 1. underetasje



MUR+BETONG 1–2008 59 

Egå Gymnasium
Århus, 2006

ARKiTEKT: cUBO ARKiTEKTER
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Plan 1. etasje1 Fagklasse
2 Studentområde/opphold
3 Idrett
4 Film/drama
5 Auditorium
6 Kantine
7 Administrasjon
8 Lager/sykkelbod

Plan underetasje
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På en måte forstummer kritikken når 
man kommer over Cubos måte å løse 
det store program på.

De har innen en stram form klart å 
samle og tydliggjøre de ulike funksjo
ner ved å betrakte skolen som en by 
med større og mindre hus som danner 
gater, løp og plasser. En hvit fasade 
samler det hele som en bymur som 
samtidig forteller om en orden og en 
presisjon som langt på vei forklarer, 
men ikke helt forsvarer hvorfor man 
blir gående inne hele dagen i disse 
enorme hangarer. For dette fellesrom 
er faktisk så stort at man i planen kan 
stikke en godt voksen håndballhall inn 
i Forum, som sentrum kalles.

At underetasjen er senket ned i 
landskapet er et godt gammelt Arne 
Jacobsentriks. Også her viser det 
seg å være virkningsfullt – horisonten 
hamler bedre opp med en lav, hvit 
regulær bygningskropp i to etasjer.

Kilde: www.cubo.dk.  
Arkitektur DK 2007. 

Foto: Ole Hein Pedersen
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skolebolig
Breda 2005

ARKiTEKT: BAUdOiN vAN AlPhEN

og skal endres med tiden. Men det er 
og blir en hybrid, også formmessig. 

Det viste eksempel har en netto eta
sjehøyde på 3,5 m og store vinduer. 
Skolehuset er et tilbygg til en skole 
av samme arkitekt. Den opprinnelige 
skolen skal bli butikk og kontor. Noen 
steder forsøker man å innrede skoler i 
rekkehus, eller dobbeltrekkehus for å 
ha tilstrekkelig bredde. Det blir sjelden 
gode skoler, men nødvendig i åpne 
områder uten senter dannelser.

Karl Otto Ellefsen, rektor på AHO, 
har en treffende replikk – «formen 
overlever funksjonen». Slik er det jo. 
Vi ser jo med hvilken glede og iver 
gamle fabrikkbygninger og verksteder 
blir omgjort til spektakulære boliger. 
Ofte dyre. Og i større og eldre byer. 
Da er det helt sikkert at formen overle
ver funksjonen. I dette tilfellet vil i 
noen grad formen følge funksjonen 
fordi man har bestemt at funksjonen 
skal endres med tiden. 

Eksempelet viser hvordan fire klas
serom blir til fire leiligheter i den lyse 
bygningen (betong). Orientering og 

belysning blir neppe optimal, boligene 
er små og forhåpentligvis ganske 
rimelige, da noe vel alt er avskrevet 
som skole. Ikke for det, ifølge werk, 
bauen + wohnen beregner kommunen 
å tjene penger på hele stasen, i likhet 
med utbyggerne; skoleutbygging er 
subsidiert.

I alt strev med husholdning på alle 
plan er det fortsatt slik – jeg siterer 
Mies van der Rohe nok en gang – 
at «virkelig form forutsetter virkelig 
liv». Men hva som er virkelig liv? Er 
det statisk, permanent og endelig? 
Eller er livet dynamisk, foranderlig 
og uendelig? Mange spørsmål har 
mange svar. Kanskje nettopp derfor 
er arkitekturen så uforutsigbar, rik og 
forskjellig. 

I alle fall forstår man at arkitektu
rens mål ikke er arkitektur alene, men 
nettopp det virkelige liv slik det utfol
der seg hos den ene og den andre.

Kilde: www.baudoinvanalphen.nl 
werk, bauen + wohnen 12/2007

Foto: Riesjard Schropp

Vi snakker her om et ekte skolehus. 
En skole som når ikke behovet for 
skolehus er der, etter planen blir byg
get om til bolig. Et hus å bo i. Lenge. 

Planleggingen av slike hybridhus 
er kommet langt i Nederland, etter at 
staten i 1997 overlot til kommunene å 
bygge og drive skoler. Årsaken er de 
hurtig oppståtte monogenerasjons
boligområder på nyvunnet land fra ha
vet og fra luften (flyplasser) hvor man 
vet at behovet for skoler ikke vil holde 
seg mer enn maks. 15 år – for kort tid 
til å forrente en monofunksjonell byg
ning. Man bygger altså noe som kan 

Skole Bolig
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Heinz Tesar er en original. Et vennlig 
vesen fra Tirol. Han lager aldri et 
uvesentlig hus. Noen ganger kan 
han virke vanskelig tilgjengelig, men 
romkunsten han bedriver er presis 
og rik på samme tid. 

Et hvitpusset, stramt byhus følger 
byens notelinje, men han lar tonene 
variere mellom lange og korte, han 
har pauser og flagoletter, han kjører 
dur, han kjører moll og han har 
kontrapunkt og crecendo der det 
passer, på hjørnet. Hjørnetårnets 
vertikale lyst dempes av romstore, 
tannete og horisontale panorama
vinduer som bringer byen helt inn på 
møterommet. Tårnrommet selv blir 
en stillferdig, nesten lukket rom mot 
gatene, men som åpner mot uterom
mene på taket.

Til høyre for inngangen ligger en 
verneverdig bygning, en skole som 
Bank for Tirol og Vorarlberg ønsket 
å erverve. Kommunen solgte skolen 
og bygget en ny og så kunne denne 
formen få endret funksjon som mulig
gjorde at banken kunne forbli på sitt 

Bankbygning 
innsbruck, 2007

ARKiTEKT: hEiNZ TEsAR, WiEN
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Plan 1. etasje

Plan 5. etasje

Plan 6. etasje
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100årige sted og ikke som så mange 
andre virksomheter, flytte ut av byen.

Uten å ha været der, fornøyes man 
av foyerhallen som ligger på bak
siden av den fløyen som dannes av 
skolen og strekker seg helt til fasaden 
mot tverrgaten. Det er foyerhallen 

en soignert balanse mellom virkemid
ler og tektonikk i et dogmefritt, mo
derne byhus med vegger som holdes 
fast i møtet med byromsgulvet.

Kilde: merk, bauen + wohnen 1–2, 
2007. Foto: Nikolaus Schletterer

som har de to sære betongskivene 
som bærer to krummede betongtak, et 
høyt og et lavere, begge forsynt med 
runde skylight som visker ut skyggene 
og blander lyset.

Huset er sjeldent vakkert proporsjo
nert, både flate og rom. Man oppfatter 
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«Armene» er selvbærende firkantrør 
som inneholder ramper som går fra 
toppen og ned til utgangen gjennom 
utstillingens tre plan. Kjellerplan synes 
å inneholde parkering og diverse 
tekniske rom. Taket er forsynt med 
solceller som sørger for mye av den 
energi som forbrukes i et hus som 
– etter hva jeg forstår av portugisisk – 
karakteriseres som bærekraftig. 

Som et menneske som omfavner seg 
selv står dette amorfe vesen på en – 
etter hva jeg kan observere – trang 
tomt mellom et boligområde og havet, 
på innsiden av en trafikkert strandvei. 

Og altså langt syd i Brasil, i den 
travle havnebyen Porto Alegre hvor 
jeg aldri har vært, men hvor Eladio Di
este har tegnet og bygget noen av de 
flotteste kjølehallene på havna.

Siza er kjent for å bruke murverk 
abstrakt, et pusset sjikt som skjuler 
materialets egenfarge og stofflighet 
til fordel for pussjiktets egen stofflig
het som er interessant nok.

Her er mye snudd på hodet: 
Museet  er bygget i betong med 
lyst marmor tilslag og hvitsement. 
Opplegget virker å være et vrengt 
Guggenheimmuseum i New York. 

ibere camargo-stiftelsens 
museum
Porto Alegre, Brasil, 2007

ARKiTEKT: AlvARO siZA, PORTO
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Plan 2
1 Mezzanin
2 Kafeteria
3 Museumsinngang
4 Billettkontor
5 Garderobe
6 Resepsjon
7 Atrium
8 Bokhandel
9 Lager

Snitt E–E
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Mies van der Rohe viste med pavil
jongbygningen Die Neue Nationalgal
lerie i Berlin hvordan konstruksjonen 
i all sin rasjonalitet kunne fremstå like 
dekorativt som den doriske søyle. Det 
maskuline eksemplar av de greske 
ordener uttrykker seg med kraft og 
behagelige proporsjoner og er – uten 
å være ornamentert – en konstruktiv 
orden, vakker som en dekorasjon. 
Konstruksjonen er dekorasjon. 

Noe vanskeligere blir det når det 
omvendte er faktum. Dekorasjonen er 

(blitt) konstruksjonen. Det er kanskje 
mindre problematisk når dekorasjo
nen som konstruksjonen oppfattes 
som et regelmessig mønster, inngår 
i et ordenssystem som forklarer 
enkeldelene og helheten. Når deri
mot dekorasjonen er kaos og dette 
kaos utgjør konstruksjonen, blir man 
undrende, kanskje, og tvilrådig. Men 
det er nettopp det som er faktum i 
Peking. Det er kaos! Eller? Nei, sier 
du. Det er ikke slik det forholder 
seg. Olympiastadion i Peking har 

nemlig en gjenkjennelig form. Som 
fugleredets kaos av ulike strå, både i 
lengde og tykkelse, på kryss og tvers 
i en logisk uorden, er også denne 
uorden logisk og dermed forstålig 
og monumental, tiltross for rot og 
dekorativt kaos. Og i minnet fremstår 
den mer som et ornament enn en 
dekorasjon.

Kilde: Egen reise
Foto: Tee Meng 

Fugleredet i Peking, 2008

ARKiTEKT: hERZOG&dEMEURON


