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Transformerat i Bründl
Grazbaserade Splitterwerk vann 2005 en inbjuden tävling arrangerad av 

LIG (Landesimmobiliengesellschaft ) om renovering och ombyggnad av den 

gamla Landesverwaltungakademie i Österrikiska Bründl, Steiermark. Den 

vinnande strategin var enkel: de befintliga och lite stabbiga byggnaderna  

i tegel behölls, utan strukturella förändringar och med oförändrade dörr- 

och fönsteröppningar. Medan grundformen var den beprövade, har arkitek-

terna tranformerat den konservativa byggnadsensemblen till något helt nytt 

genom enkla och billiga material. Skiktet med mångfärgade fibercement-

plattor, kolorerade hängrännor och olikfärgade persienner gör en gammal 

typologi som ny.  www.splitterwerk.at | www.lig-stmk.at

Chilensk bastard
Oftast är arkitektur mer förhandling och strategi än autonomt formska-

pande. Det chilenska kontoret Supersudaka har precis färdigställt en  

104 kvm stor enfamiljsvilla i Talca, centrala Chile. Själva presenterar kon-

toret ärligt processen som extremt instabil. Allting var i flux – programmet, 

ytan, byggnadstillståndet, byggare och utsikten – och kontoret hanterade 

den latinamerikanska osäkerheten genom att återvinna färdigställda  

projekt. Resultat blev en ogenerad bastard av gamla och nya klassiker, 

som en blandrashund, en kiltro. Det svävande och träklädda stålhuset  

med takterrass är en lyckad korsning mellan Farnsworth house, Villa 

d’Ava, Villa Savoye och Plots Maritime Youth House.  www.supersudaka.cl

Lagom till att en lågkonjunktur 

sveper över världen står 3xNielsens 

huvudkontor för internetbanken 

Saxobank klart. På Philip Heymans 

Allé i Hellerup ligger en plastisk 

volym vars karaktär arkitekterna 

beskriver som »en skarp balans 

mellan dynamisk expressivitet och 

trovärdig soliditet«. Trovärdigheten 

är viktig för Saxobank som sedan 

1992 är en strikt internetbaserad 

bank utan några fysiska bank-

kontor att besöka. Just därför blir 

arkitekturen ett av företagets få 

möjligheter att visa sig i den reella 

världen. Väl med veten om det och 

för stämningen på företaget har 

beställaren varit drivande i den 

varumärkesbyggande och spekta-

kulära strukturen.  

www.3xn.dk | www.saxobank.com
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Akerselva har slingrat sig genom 

centrala Oslo länge. Under industri-

alismen hårdexploaterades strand-

kanterna av tillverkningsindustrin. 

De senaste tio åren har 1800-talets 

gamla tegelskjul sakta med säkert 

kulturgentrifierats. Nu har Arkitekt-

høgskolen, Dansens Hus, Galleri 

ROM, DogA och KHiO fått sällskap 

av ytterligare en institution – OCA, 

the Office for Contemporary Art. 

Oslobaserade Spacegroup  

(se Arkitektur nr 3/2004) har 

tranformerat Ove Ekmans och 

Einar Smiths gamla textilindustri 

från 1899 på Nedre gate 7. Det 

ursprungliga rummet har frilagts 

från tidigare på- och ombyggnader 

och en enorm trappa i douglasgran 

kopplar samman galleriet med 

kontor och konstnärsateljéer.  

www.spacegroup.no | www.oca.no

Holländsk arkitektur har en helt an-

nan klang i dag än för tio år sedan; 

det tvångsmässigt vitsiga har delvis 

ersatts av en nyfunnen saklighet. 

Claus en Kaan Architecten – Felix 

Claus och Kees Kaan – etablerades 

redan 1988 och har sedan dess varit 

trogna sin puritanska men poetiska 

modernism. I Sint-Niklaas, Belgien, 

invigdes under hösten deras 

begravningsanläggning Heimolen. 

Två byggnader – en byggnad för 

avsked och ceremonier samt ett 

krematorium en bit bort. Med en 

höjd av nio stycken 1 x 1 m stora 

betongelement döljer krematoriet 

de annars så påfallande deprime-

rande industriella skorstenarna.  

www.clausenkaan.com

Claus en Kaan i Belgien

Konstfullt i Oslo

Ny backe i Garmisch
55 års tävlingar på nyårsdagen har gjort den lilla tyska orten Garmisch-

Partenkirchen synonymt med backhoppning och den gamla olympiska 

backen världens kanske mest bekanta backhoppnings arena. I december 

invigdes ersättaren, den nya hoppbacken ritad av Münchenkontoret  

terrain – Klaus Loenhart och Christoph Mayr. I skuggan av Gudiberg  

står numera ett hopptorn i stål, klädd med vit genomsiktlig polykarbonat –  

snövit på dagen, lysande på natten. Den mest i iögonfallande egen - 

ska pen är dock konstruktionens enorma utkragning på 62 meter som  

gör strukturen nästan overklig, med ett magiskt skimmer.   

www.terrain.de | www.garmisch-partenkirchen.de
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