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Byggekunst i mur+betong

vEsEN OG ElEMENTER
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. 

Arkitekturens elementer er fysiske, 
arkitekturens vesen er metafysisk! 
 Arkitekturens elementer kan oppmå
les, arkitekturens vesen kan oppleves.

De fleste av oss har ønsket å finne 
regnbuens begynnelse og slutt, men 
aldri funnet den, bare ant den. Den er 
blitt borte for oss i det vi nærmet oss 

i toppen, men kom på skrå inn mot 
de andre i omvendt perspektiv, var 
i bevegelse. Det kunne altså være 
en flåte. Nei, båtene var definitivt for 
store, jeg vet hvor høy en seilbåtmast 
er, eller Strømstadfergen for den saks 
skyld. Nei, det måtte være Atlantis 
som hadde steget opp av havet for å 
vise sine enorme dimensjoner som 
jeg verken kunne fatte lengden, høy
den eller dybden av. Da det skrem
mende hadde sluppet taket og den 
rasjonelle biten av meg selv hadde 
fått overtaket, begynte letingen etter 
en forklaring. Vi hadde opplevde det 
begge to. Det var altså ikke synsfor
styrrelser eller fantasibilder. Vi hadde 
sett det, men ikke forstått det. Vi klarte 
å beskrive det som form, men ikke 
som innhold. Og uansett, alle forsøk 
på å tenke og å skremme, gav ikke 
fornuft til tanken. Det eneste jeg etter 
hvert forsto var at et helt fysisk feno
men – en oppadstigende varmestrøm 
fra øygruppa Rauer – hadde møtt et 

den. I sommer opplevde min kone 
og jeg et merkelig fenomen som mer 
skremte enn forunderet. Vi kom inn fra 
havet og hadde akkurat fått Barkevik 
lykter overrett og visste at vi kom 
trygt inn Tønsbergfjorden. På babord 
hadde vi Tønsberg tønne, mørk, i 
kjent positur og på trygg avstand, på 
styrbord Verdens ende. Det var vel litt 
utenfor Dirrhue at jeg snur meg og ser 
tilbake over skulderen en siste gang 
for å ta farvel med sommerhavet. 
Det var flau vind og vi gikk for motor. 
Da får jeg et sjokk. Opp av horison
ten omtrent der Rauer befinner seg, 
stiger av havet fire enorme skikkelser 
med flat topp, kjempedigre, umulig 
å målfeste. Bare skremmende, og 
det midt på en blank kveldsstund. 
Var det atombombe? Nei, formen og 
antallet stemte ikke. Var det krigsskip 
som kom ut av disen? De var mørke 
og skarpe nok til det. Nei, til det var 
formene for store. Selv den femte 
lengst til venstre som ikke var rett 

Skisse: E. Dahle
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kaldere lag (svak vind) og stoppet der 
i en presis horisontal som «kraget» ut 
og nesten traff naboformen – var blitt 
metafysisk og derfor ikke målbar, hel
ler ikke da jeg slo meg til ro med mitt 
resonnement om fysikk og meteoro
logi.

Vi hadde opplevd noe sanselig som 
var oversanselig. Vi hadde opplevd 
noe metafysisk, uten mål, men med 
mening! Som arkitekturen. Men i 
motsetning til arkitekturen, var det 
ikke bare forklaringen som ble borte 
under forsøket, men selve fenomenet. 
For før vi var innenfor betongvraket 
utenfor Langvika, var vår armada der 
ute i havet sunket i det samme og 
sommerens deilige seiltur var historie. 
Det var mer enn en hildringstime. Vel 
hjemme var jeg spent på om jeg kun
ne fastholde opplevelsen i en akvarell. 
Det er faktisk noen seilbåter på bildet, 
men du ser dem ikke. Det gjorde ikke 
vi heller for det metafysiske overskyg
get fysikken.

Med de målbare, fysiske bygnings
materialer (i fallende lenger, i antall 
og bulk i tonn,) bygger vi våre hus. 
I lykkelige øyeblikk blir huset eller 
samlingen av hus til arkitektur. Noen 
ganger er det eksteriøret og de ytre 
rom som behager oss, andre ganger 
kun de indre rom. Høydepunktene 
bringer romlig sammenheng mellom 
ute og inne til en høyere enhet. Slik 
fremstår det vellykkede hus som en 
totalitet som gleder og behager, rører 
og bemerker, ja sågar tirrer og irrite
rer. Det er mulig at estetiseringen har 
gått for langt i vår tid. At det enkelte 
rom, den enkelte flate, det enkelte hus 
er blitt forherlighet på bekostning av 
fellesskapet og sammenhenger i land
skap, sted og byer.

Men det hører med til historien at 
Sverre Fehn fikk bygge den norske 
paviljongen på verdensutstillingen i 
Brussel på grunn av estetikken. Et
ter lange diskusjoner med de lokale 
myndighetene som nektet arkitek

ten å bygge nettopp slik han hadde 
tegnet, utbryter Fehn – nærmest i 
desperasjon – «c’est une question 
d’estetique», hvorpå myndighetsper
sonen utbryter: Er det slik å forstå? 
Da må de få lov! Estetikken seiret 
over bestemmelsene!

Men de færreste av oss er en 
Sverre Fehn. Vi tar vår oppgave som 
arkitekter alvorlig, men vi innser i 
ydmykhet vår begrensning som for
mende arkitekter, selv de genierklærte 
potentater blant oss. Forbilder er bra, 
men sjelden nok. Håndfaste program
mer og fornuftbringende strukturer 
kan rydde opp i uklare hjerner og 
uryddige omgivelser. Som bilde på 
en slik strukturerende tanke er den 
samme Fehns Veneziapaviljong. Be
tongkonstruksjonens primær, sekun
dær og tertiærsystem er fast, regulært 
og universelt for å feire det viktigste: 
lyset og rommet. Men der systemet 
møter naturen representert ved treet, 
bøyer systemet av, gir naturen sin rett 

Den norske paviljongen i Brussel, 1956–58, Arkitekt Sverre Fehn. Foto: Sverre Fehn
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og etablerer det spesielle, lokale trekk 
som for alltid forbindes med stedet og 
arkitekturen. 
Det målbare møter det umålbare. 

Fjorårets sommerflørt var å utpeke 
Norges styggeste sted basert på et 
initiativ fra et regjeringsmedlem. De 
som spurte forventet et klart svar 
med angivelse av gate, plass, hus og 
forsto ikke at, like vanskelig som det 
er å forklare hva arkitektur er, er det 
omvendte. Å kvalitativt bedømme noe 
som dårlig, må du ha noe å måle det 

mot. Hvordan måler man det umål
bare? Louis Kahn som trøstet oss 
med tanken om at gode rom krever 
enkelt dårlige, har også sagt at hver 
gang han ble spurt om hva arkitektur 
er, ble det borte for ham. Trøstig tanke 
for trett lærer. Kanskje også for styres
makter som sliter med en gangbar 
arkitekturpolitikk. Hvis alt var like godt, 
ville det ikke vært behov for en bygge
skikkspris. Trenger vi dårlige hus for å 
se de gode? Formastelig tanke, men 
ikke helt uten mening. 

Problemet med Sandvika er ikke 
Thons kjøpesenter alene, ikke Helge
rudgården (selv om den var det første 
skrittet på vei mot ulykken), ikke politi
huset, tinghuset, Kreditkasse bygget, 
kommunehuset, kulturhuset, og 
absolutt ikke Rådhuset med tilbygg. 
Nei, Sandvika har alltid hatt et struktu
relt problem som hindrer en viss type 
utvikling. Et trafikknutepunkt med for 
lite plass for veier, toglinjen, elv, og 
funksjoner som ble for store. Og alt 
gikk for fort til å fatte problemet, rette 

Den nordiske paviljongen i Venezia, 1962. Arkitekt: Sverre Fehn. 
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uten unntak er skyld i miseren. I en 
tankevekkende artikkel i Arkitektur N 
nr. 8–2007, skriver arkitektene Vegard 
Ramstad og Kristian Ribe beskt om 
boligproduksjonen i indre Oslo. Men 
det de omtaler er det postindustrielle, 
postmoderne samfunns nederlag, 
representert med 68erne (de er 
ikke bare blitt ledere av de store 
kontorene, de er også lærere, politi
kere, administratorer og utbyggere). 
Ramstad Ribe sier om disse (om 
oss!) at «de sitter igjen i den figura

tive postmodernismens overfladiske 
tankesystem, om enn ikke visuelt. 
Fokus er på overflate, proporsjoner 
og form, ikke dynamiske prosesser 
og vilje til å redefinere nye og gamle 
programmer.» De påpeker videre 
ganske riktig det katastrofalt negative 
i dagens godkjennelsesordning og 
prekvalifiseringspraksis hvor som de 
sier «du må kunne svømme før du får 
lov til å bade». La disse unge få makt 
og mulighet til å endre det som ennå 
kan endres! 

feilene og endre kurs. Programmatisk 
kunne byen vært reddet, men ikke 
strukturelt. Stedet (tomten) hadde ikke 
kapasitet til å ta opp i seg funksjonene 
med de regler og bestemmelser som 
politikerne vedtok. Noe med høyde, 
bredde, dybde som gikk foran visjo
nen og drømmen. Det målbare mot 
det umålbare. Det siste taper alltid i 
kampen mot de fysiske elementer og 
økonomi. 

Og det underlige er at det er vi – 
68generasjonen – som nærmest 

Den nordiske paviljongen i Venezia, 1962. Arkitekt: Sverre Fehn, RIB: Arne Neegård. Foto: Bjørn N. Sandaker/On span and space
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strukturerende elementer – 
vesentlige strukturer
Svartplanen forteller og avdekker 
struk turer og typologi. Figurene som 
sorte prikker, felt og partier represen
terer hus og bygningsmasse mot 
den hvite bakgrunn som utgjør åpne 
arealer for trafikk og rekreasjon, privat  
som offentlig. 

Figurgrunnbildet representerer 
områder og hus med arkitektonisk 

kraft. Og om de ikke eier en slik kraft, 
er det ingen katastrofe, da de inngår 
i en strukturell sammen heng med 
adhesjon og kohesjon. Svartplanen er 
et verktøy til å analysere eksisterende 
sammenhenger og dokumentere hva 
som skjer rent strukturelt ved større 
inngrep som transformerer kritiske 
områder, om sentrale eller perifere. 

Svartplanen av Oslo vil i løpet av vår 
generasjon vise fysisk store endringer. 
Gentrifiseringens mange forvandlinger 
vil selvsagt ikke være lesbare, men 
typologiske endringer vil avtegne seg 
på kartet og vise tydelige utvik lings
trekk av en by som er i endring. At 
mange av bygningene som nå reiser 
seg i Oslo i stål og glass har identiske 
detaljer og arkitektonisk uttrykk, synes 
ikke å bekymre verken arkitekter eller 
myndigheter. Tidsånden seirer alltid.

Opera som byggeskikk
Som når det i alle kanaler lovpriste 
operahus i Oslo går hen og blir tildelt 
Statens byggeskikkpris, er man ved 
veis ende for skikken. Her begynner 
arkitekturen endelig. Og som foreslått 
for 20 år siden: La oss kalle prisen 
Statens arkitekturpris. Det er det vi 
har trengt, og arkitektur vi trenger å 
prise. Overføringsverdien må være 
klar og forståelig for alle og en hver. 
Byggeskikkbegrepet fra Eilert Sundts 
dager er avgått en stille død. Ingen 
vet lenger hvor skapet skal stå. 
 Annet enn titteskapet. Og det er godt 
forkledd i marmor, granitt, aluminium, 
stål og glass. Og litt betong.

Foajé, Den Norske Opera & Ballett. 
 Arlkitekt: Snøhetta AS – vinner av 

 Statens Byggeskikkpris 2008.  
Foto: Carsten Aniksdal

Utsnitt av svartplan for Oslo
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brick ’08
Da er brick ’08 – den beste tegl
arkitektur – den tredje i rekken, mer 
å forstå seg på både som brukbart 
forbilde og matnyttig kunnskap. 

Årets 1. premie gikk til Peter 
Zumthors Kolumba museum i Köln, 
presentert i M+B nr 3–2007.

2. premien gikk også til sveitsere, 
nemlig til Bearth & Deplazes vinkjel
ler i Fläsch, Sveits, med den meget 
spesielle skjermfasaden i dataani
mert (ved arkitektene Gramazio & 
Kohler) relieff av robotlimt teglstein. 
Vi snakker ikke lenger om muring, 
men stabling og liming av stein slik 
at relieffet avtegner overstore druer 
for altså å forklare hva de driver med 
der inne under taket og bak veggene. 
For den som kommer på innsiden er 
det mer å smake enn vin i gjærings
prosessen. For gjæringshallen med 
sin «veldoserte» lysmiks er blitt kalt et 
lystempel. Om vinen blir bedre av det 
vites ikke, men menneskene har det 
neppe verre.

3. premien gikk til Finland og Tuomo 
Siitonen arkitekter ved Tuomo Siito
nen og Esko Valkama for et IThus 
med de aller høyeste krav til klima 
og sikkerhet på universitetsområdet i 
Otaniemi, Espoo. 

Vinkjeller i Fläsch, Sveits.  
Arkitekt: Bearth & Deplazes (www.bearth-deplazes.ch)  

– 2. premie i brick ’08. Foto: Ralph Feiner/brick ’08 
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Informasjonsteknologisenter

vTT, Otaniemi, Espoo, Finland, 2005

ARkITEkT: TUOMO sIITONEN

Plan 1. etasje

Typisk plan

Nærmeste naboer er Alvar Aaltos 
mektige teglbygninger (auditorium, 
arkitektskolen, bibliotek, varme
sentral med mer) på den tekniske 
høgskolen. 

Finske «statsbygg» stilte strenge 
krav til bygningens utforming, kon
struksjon og materialbruk. Bygningen 
skulle innordne seg den gjennomgå
ende materialbruken med rød tegl i 
fasaden. Bygningen skulle uttrykke 
VTTs (Teknisk forskningssenter i 
Finland) moderne profil. Huset skulle 
være bære kraftig målt i holdbare
het. Kravet var at fasaden som 
hovedbære konstruksjon skulle kunne 
stå i 100 år. Videre skulle planen 
oppvise en fleksibilitet som tok hen
syn til skiftende krav/behov. 

Vi står overfor nesten Kahnske 
strukturalistiske bokser; en vandre
hall over flere etasjer med svingende 
broer og oppholdsarealer. Avdelinge
ne er underdelt med mellomliggende, 
beplantede gårdsrom. En enkel, 
sen modernistisk fasade er vakkert 
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artikulert i møte med innskårne par
tier, vinduer og glassfelt. 

Tuumo Siitonen og hans tidligere 
partner Pekka Helin fullførte for godt 
10 år siden et høyteknologisk stål og 
glassbygg for Nokia mellom Otaniemi 
og Helsingfors sentrum og er ellers 
kjent som vinnere av regulerings

konkurransen om utbyggingen av 
Fornebu. 

Mens sporene av reguleringen i 
Bærum sakte viskes ut, er Siitonens 
hus garantert å stå i 100 år, uforan
dret. Det er ikke mange arkitekter som 
oppnår slike garantier. Med mindre 
huset blir fredet. De fleste hus som er 

fredet i Norge er forgjengelige trehus. 
Hus i mur og betong står inntil beslut
ninger og dynamitt blir brukt mot dem.

Kilde: brick ’08
www.tsi.fi

Foto: Jussi Tiainen/brick ’08
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Man ankommer et platå med elleve 
basaltskulpturer av Marcela Correa . 
Den første paviljongen henger 
sammen med den andre som et 
hengsel. Ramper, trapper og platå 
knytter delene sammen. Den tredje 
paviljongen – barnas soverom – 
ligger  så nær havet man kan bygge. 
Bølgene i det ugjestmilde og revne 
kystlandskap slår i stormfulle dager 
nesten opp til huset.

Casa Pite

Papudo, Chile 2005

ARkITEkT: sMIljAN RADIC, sANTIAGO

Sommerhuset på 400 m2 ligger på 
en 15 mål stor tomt ved havet, nord 
for Valparaiso og rett nord for det 
berømte hus Errazuriz i Zapallar av 
Le Corbusier og Pierre Jeanneret fra 
1930. 

Huset er mer en sammenstilling av 
paviljonger. Tre av dem har tak, den 
fjerde – det utkragende svømmebas
senget – danner et tak over terrenget. 
Paviljongene er skjult fra landsiden. 

Adkomst fra et platå med elleve basalt-
skulpturer av Marcela Correa

Situasjon
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Plan hovedetasje
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Ramper, trapper og platå knytter de tre paviljongene sammen. Den nederste paviljongen – barnas soverom – ligger  så nær havet man kan 
bygge. Bølgene i det ugjestmilde og revne kystlandskap slår i stormfulle dager nesten opp til huset.
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Første gang jeg så bildet av stolen 
i ro mot den utkragende betongveg
gen og med det varme gulvet mot det 
kalde havet, ble jeg trollbundet.  
Det var på forsiden av sommerutga
ven 2007 av Platform utgitt av The 
University of Texas, Austin, School of 
Architecture, redigert av gjestepro
fessorene Wilfried Wang og Barbara 
Hoidn. Inne i tidsskriftet sto det bare 
at en bok om Radic var på trappene. 
Derimot var Tautraklosteret av Jensen 
& Skodvin presentert.

Med det var stemningen fotografiet 
formidlet som betok meg. Senere 
utkom 2G med full presentasjon av 
Casa Pite, og man forsto sammen
hengen. Men likevel, uten den, ante 
man noe spesielt. En beskyttende 
vegg som kraget ut og bandt vegg 
og tak sammen til en ramme som i 
bunnen var oppløst slik at naturen 
kommer nært, nærmest opp til deg. 
Veggen både beskytter og dirigerer 
blikket. Dette forsterker den visuelle 
opplevelsen av et – etter det jeg kan 

lese av bildene og tolke fordi jeg har 
vært i Valparaiso – temmelig karrig 
landskap hvor havet og luften har 
samme temperatur i lange perioder. 
Stillehavet er her like lite fristende å 
bade i som Californiakysten nord for 
San Fransisco. 

Men husene her er ment som 
beskyttelse. Noen steder er rom
mene gravd ut av og ned i terren
get. Man sitter som i en hule eller 
man beveger seg mellom fjellet og 
betongveggene . Alt dreier seg om ut
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sikten og beskyttelsen mot havet. Og 
skal man bade, er det oppvarmede 
bassenget å fortrekke.

Arkitektens intensjon er at be
tongen etter hvert skal ta opp i seg 
naturens farger og stoff som skal få 
legge seg som et sjikt utenpå be
tongens aggre gat som fjellets ditto. 
Et slags villet forfall, en symbiotisk 
oppsmuldring.

 
Kilde: 2G, 44 07

Foto: Cristobal Palma
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Boligblokk som parkrandbebyggelse

Amsterdam, 2007

ARkITEkT: MvRDv

Prosjektet inngår i rekken av super
blokker som har sett dagens lys 
mange steder. Særlig i Nederland. 
Ikke alltid like oppløftende. Men her 
i viser de ofte outrerte arkitekten et 
elegant måtehold med storformer som 
lyser opp i en ellers grå hverdag.

Som en av årets finalister i brick 
’08 blir det fremstilt som et hus som 
bedriver dekor uten dekorasjon (tysk 
oversettelse) dekorasjon uten orna
ment (engelsk oversettelse).  
Altså: Uten å mene å være noe, er det 
nettopp det det er. Et bidrag til å løse 
opp og forfine flaten ved små, nes
ten usynlige inngrep. Kryssene som 
oppstår mellom tegl murt på flasken 
med hullene ut (av akustiske grunner), 
noen glasserte, andre ikke, både på 
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innvendig horisontal atkomstgang.  
Typologisk sett er bygningskroppen 
en addisjon av ulike typer. Formmes
sig er den tolkningsbar både som 
bestående av adderte kropper eller 
altså: en subtraksjon som utgraving 
av en større klump!

Kilde: brick ’08
www.mvrdv.nl

Foto: MVRDV/brick ’08

Plan 2. etasje

Plan 7. etasje

Plan 12. etasje

den lyse innsiden (som viser inn
skjæringen i massen) og den mørke 
utsiden som definerer den opprinne
lige massens ytterflate, er både 
elegant og overraskende. 

Prosjektet har en programmiks 
med næringsarealer blandet med 200 
utleie boliger. 35 000 m2 bruksareal. 
Som type er bebyggelsen en hybrid. 
Flere tårn reiser seg fra en særpreget 
sokkelbebyggelse. Over tårnene for
bindes en horisontal «lavblokk» med 


