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Murarkitektur:

I NATURENS ÅND
av Einar Dahle

Australia
Glenn Murcutt fra Australia fikk
Pritzkers Prize for 2002. Han bygger
så avgjort opp på bakken, ofte med
lette bygninger av metall, men du
verden som hans hus smyger med
terrenget selv om de kontrasterer
naturen på en naturlig måte!

Hvem bygger egentlig i naturens ånd?
Den som kontrasterer naturen, som
setter husene opp på bakken, eller
den som smyger hus og bygninger inn
i terrenget, legger husene langs
kotelinjene?

Glenn Murcutts «Du-skal-ikke-trø-i-graset-
holdning» demonstreres vakkert på
bildene fra heftet The Pritzkers
Architecture Prize 2002

Kina
Eller er det å bygge i naturens ånd
å bruke naturlige materialer? Da
skulle vel den japanske arkitekten
Kengo Kumas bambusmur være
tingen. Fornybar som bare trær kan
være. Og stemningsfullt vakkert.
Bildet av vann, en grønn ås like ved

Ekvilibrium: Svenn Hannawald over Mjøsa.
Foto: Erik Berglund/SCANPIX
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den kinesiske mur og bambusrør tatt
rett ut av naturen. Og fylt med
betong! Bambus er jo lett og skjørt,
har spenst, men begrenset kraft.
Betong er diametralt annerledes:
Tungt, slapt og formbart. Og kan lett
helles ned i bambusrørene. Fortsatt
er det bambus øyet ser. Betongen er
bare et hjelpemiddel, en
hjelpekonstruksjon for å la rommet
fremstå organisk i samtale med
naturen og arkitekturen.
Også Shigeru Ban – arkitekten som

Kengo Kuma: Huset med
bambusbetong som på Zen-vis
rammer inn den vakre naturen
ved den kinesiske mur utenfor
Beijing

fremfor noen har arbeidet med
bambus og papprør (Expo 2000,
Hannover) – er representert i den
storstilte prosjektet til The Great
Wall Commune utenfor Bejing.
Kinesiske investorer med sans for
kvalitet og arkitektur inviterer
arkitekter fra fastlandskina, Japan,
Singapore og Taiwan til å bygge de
første elleve hus som i nær fremtid
skal tjene som femstjerners hotell
for weekendturister fra hovedsta-
den.
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Biennalen, Venezia: Next Architecture II: Peter Eisenmann: Kulturkompleks, Santiago de Compostela, Spania, prosjekt 2002

Frank Lloyd Wright: Sturges House, Hollywood, 1939.
Fra en solid base og tårn av tegl krager trekonstruksjonene,
godt skjult av redwood-panel.
Skisse ED -96

Foreign Office Architects: Cruise-terminal, Yokohama, 2002.
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Finland
Kengo Kuma fikk for øvrig Spirit of
Nature Wood Architecture Award
2002 utdelt av finske foreningen Trä.
Kan man få betongtavlen for et
trehus i Norge, kan man ganske
sikkert få treprisen for et betonghus i
Finland. Forskjellen er altså at i
«trehuset» skjules betongen i samvir-
ket bambus betong. Uten forskalin-
gen ville konstruksjonen ikke holdt.

USA
Frank Lloyd Wright forklarer mange
ganger og på mange måter at
konstruksjonens oppgave ikke er å
være synlig, men å være skjult
tilstede for å muliggjøre rommets
værelse. Deri ligger hans forståelse
av det organiske, ikke at hus og
bygninger vokser, men at de bruker
lærdom fra naturen. Ikke alt vises,
verken på dyr, mennesker eller
planter. Så også med konstruksjo-
nen. Den er der, men vises ikke frem.
Selv ikke når utkragingen er så til de
grader spektakulær som i hans
Fallingwater eller Sturges House.

Biennalen, Venezia:
Next Object I:

Shigeru Ban.
Noe å holde i og helle med?

Biennalen, Venezia: Next Architecture I: Steven Holl: Studenthjem Simmons Hall, MIT, Cambridge, Massachusetts, 2002

Biennalen, Venezia:
Next Object II:

Wiel Arets Architects & Associates:
I snittet ligger alt gjemt, også
innholdet og konstruksjonen
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Italia
Arkitekturens vesen ligger i møtet
mellom kultur og natur. Biennalen i
Venezia høsten 2002 forsøkte å
avdekke arkitekturens natur.
Noe entydig svar ble ikke gitt, og
kan heller ikke gis. Men når – som i
Domus september 2002 – «Next
Architecture» og «Next Object»
stilles opp mot hverandre, ser man
likhetstrekk og en mulig forståelse
av hvor arkitekturen er på vei. Som
Yokohamas nye havn for cruise-
båter av Foreign Office Architects:
Bygninger er like mye til å gå på
som gå inne i. Og ikke er den stor
heller. Tenk hva havnevesenet i
Yokohama kunne ha fått ut av sin
«Tjuvholmen» om de hadde gjort
som Oslo havnevesen! Men tilbake
til Biennalen:
Når arkitekter lager husholdnings-
utstyr for Alessi under mottoet
«City of Towers», har det gått 20 år

Berm house II: et bygget eksempel 10 år senere: Keyes House, Rochester, Minnesota

siden Aldo Rossi og Michael Graves
gjorde sine arkitekturmodellkaffe-
kokerkjeler. Dagens arkitekter
tenker fortsatt arkitektur – også i den
lille skala – men de er tydeligere
forskende og på leting, mindre
bestemt og artikulert enn heltene fra
po-mo-perioden.

Er det plass for mur i denne
formverden? Selvsagt: Mur er både
tung og lett, men viktigst av alt: den
minste enhet er liten nok til å føye
seg etter alle linjer, kurver, dobbelt-
krum eller enkeltkrum, om stenen er
grå eller hvit, gul eller rød.

Tellus
Og et spørsmål til: Hvor er den
økologiske tanke opp i alt dette?
Den er både synlig og ikke synlig på
samme måte som konstruksjonen i
Frank Lloyd Wrights organiske

arkitektur. Alle hus er solfangere,
sies det. Alle hus er energiforbrukere
heter det også: Både før, under og
etter bygging, og når de engang
rives. Og siden mye av stoffet i
murarkitekturspalten denne gang er
FLW i tilbakeblikk, hva er vel mer
naturlig enn å begynne med Berm-
house fra 40-tallet, det nærmeste
man har kommet et lav-energihus
uten helt å vite det!

Lillehammer
Kanskje, når alt kommer til alt, er det
å bygge i naturens ånd å finne
balansen. Som skihopperen. Uaktet
hoppets korte varighet eller det
dynamiske i selve spranget, aerody-
namisk sågar, handler det om å
være i balanse med naturens
elementer like mye som å ha en
indre ro, mot og djervhet.
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Berm-Type House,

Cooperative Homesteads Inc

Detroit Michigan, 1942

Arkitekt: Frank Lloyd Wright (1867–1959)

Konseptet «Usonian House» ligger til
grunn. Det spesielle med Berm-type
er vollen som en bulldozer legger opp
langs veggene under vinduene.
Beskyttende, akkurat som man i
Norge måker snø opp over grunnmur
og nederste del av veggen for å
isolere.
Apropos sne: FLW sa «Isolér ditt flate

tak så mye at snøen forblir. Da har
du gratis tilleggsisolasjon».

Som alltid i FLWs hus ligger peisen
og pipen sentralt i huset og utgjør
også en sentral del av planens
geometri og grafikk. På motsatt side
av carporten ligger hobby og boder.

FLW arbeidet ofte med prefabrik-
kerte elementer i tre eller betong. Her

er tenkt en blanding av tre og sann-
synligvis sparemur, stein og betong.

Akkurat dette huset ble ikke
bygget. Keyes House i Rochester,
Minnesota ble imidlertid bygget
1950–51.

Kilde: The Natural House, London,
Pitman Publishing, 1971
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Pope-Leighey House

Mount Vernon, Virginia

1940

Arkitekt:
Frank Lloyd Wright (1867–1959)

Da Frank Lloyd Wright døde hadde
han fått bygget mer enn 160
«Usonian House». Pope-Leighey er
ett av dem. FLW begynte å utvikle
Usonian house på midten av 30-
tallet mens han egentlig ikke hadde
så mye å gjøre. Johnson Wax var
ferdig, og han slet med Mr.
Kaufmann og hans Fallingwater.

Idéen med Usonian House var at
de skulle være enkle og relativt
små, uten kjeller og loft, for der
samlet man bare rot og skrot i følge
FLW. Man skulle ikke oppbevare
mer enn strengt tatt nødvendig.

Fra vest

Fra syd
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dyrt og omstendelig ut. Men når man
betenker hvilken investering en bolig
er, og man vet at FLWs hus var
meget rimelige, ble oppholdet på
Taliesin en pølse i slaktetiden.

Et Usonian House kostet mellom
5 og 6 tusen dollar før krigen.
Pope-Leighey kostet 7.000 fordi det
hadde noen spesielle innretninger.
Weekendhuset Fallingwater kostet til
sammenligning 155.000 dollar!

Huset ble altså bygget for Mr.
Loren B. Pope i 1940 i Falls Church,
Virginia. Da huset sto i fare for å bli
revet pga av en ny motorvei, ble

huset reddet av Mrs. Robert A.
Leighey i 1965 med hjelp av National
Trust for Historic Preservation og The
National Park Service. Huset ble og
er ansett som et viktig amerikansk
arkitekturmonument og ble gjen-
oppført på Woodlawn Plantation ikke
langt fra George Washingtons hjem:
Mount Vernon.

Atkomstveien ble først feilaktig
anlagt nordfra langs soveromsfløyen.
Men FLW hadde lagt den sydfra slik
at inngangsdøren ikke var synlig fra
atkomsten før bilen stod under det
utkragede carporttaket. Da er inn-

Navnet Usonian er en konstruksjon
– en blanding av use og unitarian
som var det kirkesamfunn hans
familie tilhørte og som forfektet
samlingen og enigheten om én Gud i
motsetning til treenigheten. Usonian
ble et slags religiøst prosjekt. Og
man kunne ikke bare bestille et slikt
hus av arkitekten. Man måtte gjøre
seg fortjent til å bygge et slikt hus.
Mange dro da også til Taliesin East i
Wisconsin for å bo sammen med
arkitekten en tid for å bli oppdratt i
hvordan man skulle forholde seg til
huset og bruke det. Det høres både

Fra nord-øst
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gangspartiet med glassdør og
glassfelt helt opp til taket innrammet
på venstre side av en teglpilar og på
høyre side av det fremskutte
sanctum.

Huset hviler på en betongplate
avdekket med tegl på utsiden.
Teglkanten går over til å bli gulvet
inne og veggene rundt våtrom både
ute og inne. Ved inngangsdøren
forlenges teglgulvet ut et lite stykke
for å ta imot deg som et teppe.

Takhøyden i carport, inngang, sov,
bad og sanctum er ca 190 cm.
Takhøyden i stuens hoveddel og
kjøkken er ca 320 cm, spisenisjen ca

200 cm. Her ser man FLWs lille
hemmelighet: Hvordan få et lite hus
på 120 m2 til å virke stort: Lav
takhøyde i rom hvor man for det
meste sover eller spiser, men fremfor
alt lavt der du kommer inn, for så å
oppleve løftet når split-level-planen –
ned i stuen – forsterket ved at også
taket er høyere her. En dobbel
virkning, effektfullt og meget vakkert.
Når du ankommer virker huset meget
lite, deretter mye større fordi du ikke
vet om L-planen og soveromsfløyens
lille bredde. Treveggene er ca 7,5 cm
tynne lemmer som avstives ved at
både yttervegger og innvendige

delevegger knekkes som en L, en U,
eller en S.

Oppvarmingen skjer gjennom
lavtemperatur i gulvets vannbårne
varme. FLW var langt forut for sin tid.
Det var også Mr. Pope, for han ba
arkitekten om tillatelse til å bygge en
glassveranda mot syd. FLW gav ham
lov på en betingelse: Konstruksjonen
og karmene måtte nærmest være
usynlige. Det må man si byggherren
klarte, selv om glassboksen ikke har
samme eleganse som huset, et
trehus tredd ned over en teglboks og
to teglskiver. Teglboksen stikker opp
over det lavere taket og avsluttes i liv

Takhøyden i stuens hoveddel er ca 320 cm

Hvordan få et lite hus til å virke stort:
Lav takhøyde i rom hvor man for det
meste sover eller sitter, men fremfor alt
lavt der du kommer inn, for så å oppleve
løftet når split-level-planen – ned i stuen –
forsterket ved at også taket er høyere her
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med treverket på stuedelen, mens
teglskivene bare går like høyt som
lemmeveggene.

De høytsittende vinduene og den
vertikale spalten i stuen er alle
forsynt med arkitektens merkelige
utskjæringer i tre. Man aner indiansk
herkomst, men de er laget av arkitek-
ten for å forsterke opplevelsen av
sollysets spill i bladverket.

Kilde: Oppmålingstegninger.
The Preservation Press, Washington

DC, 1964
Foto: ED

Snitt A–A
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Fallingwater

Bear Run, Pennsylvania

1936

Arkitekt: Frank Lloyd Wright (1867–1959)

Et weekendhus for familien Kaufmann
fra Pittsburgh.
Plassert i et dalsøkk med stor skog på
alle kanter og under: fossefallet.
Utkragingen er dramatisk. Så drama-
tisk at nedbøyningen over tid ble vel
stor. Til slutt måtte det største betong-
dekket understøttes i påvente av hvilke
tiltak som kunne gjøres for å redde
huset. Nå er redningsaksjonen nær-
mest ferdig. En sinnrik oppspenning
ved hjelp av kabler gjør den utkragede
konstruksjon sikker. Men helt horison-
tal vil den aldri kunne bli, for da renner
vannet inn i huset! Det har jo satt seg
etter 65 år.

Dette er en meget ufølsom beskri-
velse av et av arkitekturens mester-
verk. Men det er så sant at jeg ble
advart mot å dra dit på grunn av
restaureringsarbeidet. Selv om huset
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Plan 1. etasje
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hadde vært pakket inn i plast, ville det
like fullt være verd et besøk. Utvendig er
huset portrettert til det kjedsommelige
og fotografier kan kjøpes. Det er den
romlige sammenhengen, lyset, arti-
kuleringen, materialene og igjen rommet
som interesserer. Det er ikke bildet av
en arkitektur du alt kjenner som teller,
men innholdet av den.

Og igjen er det den trange inngangs-
sekvensen som øker romfølelsen idet
du trer inn i stuen som er stor nok, men
nå overvelder. Og kanskje enda mer de
overraskende vendinger og innganger til
sove- og gjesterom i hovedbygningen.

Og her er mye av det FLW arbeidet
med: Horisontalen, forbindelsen mellom
rommet inne og ute, de horisontale
skiver og plan som definerer rommet
mellom jord og himmel men ikke stopper
det. Og i kontrast til dette: vertikalen,
pipen som definerer stedet mellom
himmel og jord. Trygt fordi i denne
vertikalen finner du hjemmets varme og
lune vrå, ildstedet i alle etasjer.

Det som overrasket mest var de
vakkert utformede rom og leiligheter for
de ansatte. Gjestehuset med svømme-
basseng er på alle måter en opplevel-
sesrik arkitektur som hadde tiltrukket de
fleste hvor som helst. Men her blir det
litt nedtur sammenlignet med hoved-
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husets kraftfulle, mektige nærvær av
rom, lys, natur og hus. Alt på en gang.

Det som likevel skuffet meg – selv
om jeg var forberedt – var adkomsten:
Det første blikket av huset. Du får alle
sjiktene, alle etasjene, hele massen alt
for tett inn på deg frontalt. Drømmen er
jo å komme til huset som krager over
elven. Men huset sett fra den vinkelen
får du bare på «guided tour» på vei
tilbake til det enorme turistanlegget
som er bygget for å håndtere alle som
kommer til turistmagneten Falling-
water, 650 km vest for New York.

Frank Lloyd Wright lot som regel
materialene få uttrykke seg i sin egen
farve og stofflighet. Slik ble hans
arkitektur en manifestasjon av rommet
konstituert av de tre elementene gulv,
vegger og tak. Rommet man ikke kan
ta på og som dermed kan sies å være
abstrakt er summen av svært så
konkrete flater. Her som etter hvert i
noen av de større eneboligene er
murverket rustikk natursten i kontrast
til den malte betongen (gulhvit) og de
rødbrune stålvinkler i vinduer og dører.
De fleste gulv er belagt med store
skiferheller.

Kilde: «Fallingwater», E. Kaufmann jr.
Foto: ED


