Salar de Uyuni i Bolivia (3650 m.o.h.), verdens største saltslette. Foto: Anouchka Unel/wikipedia

Første essay:

GULVET

Denne gang har vi gleden av å introdusere professor Espen Surnevik,
AHO, som sammen med Jørgen Tandberg vil ta hånd om
byggekunstspalten fremover.
Artikkelen er den første i en serie om bygningsmessige temaer,
krydret med eksempler fra arkitekturhistorien.
Det var først i 1687 at Newtons avhandling
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica klarte å beskrive tyngdek raftens
samlede lovmessigheter. To tusen år
hadde gått siden Aristoteles ble bildet på
ideen om metodisk å beskrive verden som
omgir oss. Siden antikken har vitenskapen
ført oss langt av gårde og samtidig formet
Europa, og verden, slik vi kjenner den i

dag. Trass i vårt teknologiske ståsted er
tyngdek raftens bakenforliggende årsak et
like åpent og uforklarlig spørsmål som da
det første mennesket bevisst reiste seg
opp fra bakken og erkjente at det aldri
kunne unnslippe jorden. Bevisstheten om
den ufravikelige pakten om at livet for all
tid var knyttet til jorden skapte samtidig
tilhørigheten mellom døden og himmelen.
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Espen Surnevik driver alene sin
arkitektpraksis i Oslo, og har en
professors tilling ved Institutt for
Arkitektur ved AHO. Han arbeider med
ulike byggeprosjekter i Norge, og søker
å benytte fenomenologisk- og historisk
kontekst som kilde til å skape sine
prosjekter. PAN-tretopphyttene i Åsnes
er eksempler på dette.
Hans kirkeprosjekter
i Våler og Porsgrunn
utgjør de mest omfattende prosjektene som
er utviklet over flere
år. Han har mottatt
flere priser for sine
prosjekter, blant annet
Statens Byggeskikkpris.
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Av Espen Sur nevik
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Kalasasaya-komplekset i Tiwana ku i Bolivia, 200 f.kr–200 e.kr. Av klarte horisontale plan for mer et spesielt sted i natur landskapet og
forteller at man er kommet til et spesielt sted for mennesket. De store gulvene vender seg mot himmelen og reflekterer solens gang
fra morgen til kveld, fra liv til død. Foto: Pavel Špindler wikimedia
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Vi skapte oss begrepet 'det jordiske'
som utrykk for det som knyttet seg til
jorden og den verden vi kjenner, og det
'himmelske' som begrep på det e teriske,
hinsidige, evige, utenomjordiske og
gudommelige.

Preposisjonene og gulvet
Kanskje var preposisjonene blant de
første ordene oldtidsmennesket utviklet
for å overleve. Ord som til, fra, over,
under, foran, bak og ved siden er alle
nødvendige for å forstå vår egen plasse-

ring og vandring i verden. Ordene kunne
bety forskjellen på liv og død gjennom
å forklare hvor maten kunne finnes,
fjellkjeder passeres eller elver krysses. Preposisjonene er like gamle som
rommet selv, men mennesket formet
ordene for dem som en nødvendighet
for å kunne forstå sin posisjon i verden;
oppe på toppen, nede i dalen, foran
fjellet, inne i skogen. I gulvets sammenheng er preposisjonene på og mot
viktige i den forstand at vi presses mot
gulvet, og at vi går på gulvet. Videre
beskriver vi også hva som skjer under
og over gulvet.

Gulvet som
arkitektonisk element
Vår vedvarende tiltrekking til bakken
måtte medføre at gulvet ble til som et
spesielt arkitektonisk element. Kanskje
man også kan si at gulvet er det
fundamentale arkitektoniske elementet
som er en forutsetning for at rom skulle
kunne reises over bakkeplanet, oppå
gulvet. Av rommets overflater brer gulvet
seg ut over jordens overlate og vender
seg mot himmelen (himling) som en
overspennende evig hvelving. Man kan
velge å se arkitektur som en mennes-

Trappen mellom gulvene
Kanskje var rampen den tidligste måten
å forbinde ulike plan med. Rampen har
landskapets karakter, som en bakke

drar en rampe seg opp fra ett sted til et
annet. Kanskje snarere enn å bli tiltenkt
eller anlagt, skapte rampene seg selv
som veiter og stier fra et lavere sted
til et høyere. I det daglige tenker vi
sjelden over trappen som tar oss dit vi
skal, mellom etasjer, eller mellom ulike
bygater. Like fult er trappen en avgjørende
forutsetning for hvordan vi i dag kan
kjenne og oppleve rom rundt oss. Fra de
første menneskene tok med seg sin flokk
og sine eiendeler gjennom landskapet,

dannet fjellformasjoner hyller og tråkk
som naturlige trapper og tillot ferdsel i
ellers bratt og ufremkommelig terreng.
Kanskje det var dette som gav mennesket
ideen om å kunne forene ulike gulv, på
ulike nivåer, med mange små gulv parallellforskjøvet i forhold til hverandre med
kroppens størrelser som mål og avstand
for hvordan den ene foten kunne settes foran den andre og dermed gjøre det
enkelt å bevege seg opp fra et hovedgulv
til et annet.
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keskapt intervensjon i natur, eller som en
intellektuelt tenkt og villet forming av et
landskap. I så måte er gulvet et kultivert
terrenglandskap, eller et hensiktsmessig
tilrettelagt kunstig landskap.
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Machu Picchu i Peru: Trapper forbinder ulike kultiverte nivåer, eller gulv, i landskapet. Foto: Colegota/wikimedia
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Skolen i Athen med Platon og Aristoteles – Raffaello Sanzio da Urbino, 1509
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Terra
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I det daglige snakker vi om terrasse (av
terra) som et planert nivå i landskapet
eller et tilrettelagt gulv plassert direkte
på terreng. I Rafaels renessansemaleri
'Skolen i Athen' har gulvet en essensiell
funksjon og formidler en eksistensiell
betydning. Rafaels verk er interessant
på mange plan, blant annet gjennom å
avbilde en mer romansk, eller romersk
basert, arkitektur snarere enn en arkitektur fra den greske antikken. Det horisontale gulvet er forfinet og kultivert, men
med universelle geometriske flisemønstre

som også avspeiler seg i de over
skyggende buehvelvingene i motivet. De
vertikale veggene derimot, reiser seg,
erigert, som det levende menneske og
prydes av det mytiske og humanistiske
gjennom byster og skulpturer av sagn og
legender. Bygningen som bildet utspiller
seg i er ikke stedspesifikk og uten tegn
til forfall, men like fult uten tak, som i
en ruin. Uten tak spiller himmelen en like
sentral rolle som gulvets motsats. Platon
peker mot himmelen, og dermed mot
ideene, mens Aristoteles brer håndflaten

over gulvet og det jordiske som veien til
forståelsen av verden.
Med renessansens tidsanskuelse løsriver bildet seg fra tid og sted gjennom
stil og valg av virkemidler og fokuserer
snarer på disse to hovedbetraktningene;
det overo rdnede ved det jordiske og det
hinsidige.
I Rafaels maleri fremstår gulvet som
det er en del av jorden selv, som del
av Terra. Det mineralske gulvet fremstår
nesten som om det krystallinske grunnfjellet, jorden selv, er tilhugget og polert

Romersk villa i Pompeii. Bygulvet trekker seg uav brutt fra fortauet og inn i boligens sentrale hovedrom og møteplass. Foto: Larry/wikimedia

Vi snakker om bygulvet, da i betydning
av kultiverte fortau, gater og plasser i
kontrast til naturlandskapet rundt byene.
Bygulvet er renslig, drenert og tilrettelagt
for enkel ferdsel og i sin fremtoning
fjernt fra naturlandskapet. Livet i byen,
eller metropolen, er fysisk i kontrast
til livet i distriktene. Byens torg representerer byens store samlingsplass og
har siden antikkens agora vært byens
tradisjonelle arena for handel, politikk,
sosiale møtested og religionsutøvelse.

I den romerske villaen er bygulvet
trukket inn som en hel- og halvprivat
del av byen. På dagtid og ved spesielle
anledninger var boligenes hovedd ører
åpne direkte ut i gaten og inviterte
d ermed inn på gulvet hvor boligens
s osiale liv utspilte seg. Funksjonsrom og
private rom omkranset atriumsrommet
som på denne måten ble et plassrom
eller en agora inne i huset. Det harde,
steinbelagte bygulvet utenfor ble forfinet
innvendig med gulvmosaikker og et
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Gulvet som arena
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til et forfinet, verdsatt og viktig sted. Den
tempelaktige arkitekturen problematiserer
ikke sin tilblivelse, eller bygging. Den
fremstår evig klassisk uten begynnelse
eller slutt, nærmest selv som en ide, og
gir de store eksistensielle spørsmålene en
religiøs arkitektonisk overbygning. Skolen i
Athen fremhever gulvet som en arena for
kunnskap og diskusjon, som et akademi
dannet rundt kunnskap. Det reflekterende
mennesket er satt i sentrum, plassert på
midten av gulvet, og markerer med det at
vår jord er sentrum for eksistensen.
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Det japanske Horyuji-tempelet er bygget av fragile bygningsdeler i tre. Store ta kutstikk beskytter treverket fra det det fuktige kystklimaet.
Tempelet er tradisjonelt bygget med et av klart og strukturelt byggesystem som er plassert på et horisontalt gulv etablert som en
opphøyd base, podium og fundament. Gulvet er bygget av stein og tilhører jorden, grunnen og det evige, mens overbygningen er organisk,
forgjengelig og uttrykker et intellektuelt byggesystem. Den mineralske basen sikrer trekonstruksjonene mot vann og fukt fra grunnen.
Foto: 663highland/wikimedia
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Gulvet, byggverkets base
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vannspeil som prydet rommets midtpunkt, laget soner rundt seg og ansamlet
takvann i sisterner under gulvet. Det
mineralske gulvet forble en videreføring
av bakken, grunnfjellet og jorden. Livet på
gulvet representerte det kultiverte livet på
jorden, og førte videre ut til atriumshagen
bak med sine planter, vekster og natur.
Veggene og de lettere tretakene skapte ly
for vind og regn og beskyttet menneskets
liv på jorden.

Gulvets grunnleggende karakter er å
forme et helt horisontalt plan som det
nærmest ikke finnes naturgitte eksempler
på i et naturlandskap. Geologiens harde
fjellformasjoner har gjennom historien
vært krevende å omarbeide og forandre.
Selv med våre maskiner og sprengningsteknikker snakker vi i dag fortsatt om
klipper og fjell som urokkelige. Blant
annet av denne grunn er gulvet gjennom
historien snarere anlagt som en forhøy-

ning over grunnfjellet, som en base, eller
et podium for byggverket over. På denne
måten er det mulig å unngå umulig avretting av fjellformasjoner og samtidig løfte
gulvet opp som noe spesielt og opphøyet.
Denne opphøyningen av gulvet som
byggverkets base har også gitt mulighet
til å håndtere klimapåkjenninger som fukt
gjennom at en solid mineralsk base løfter
sårbare bygningsdeler trygt og ivaretatt
opp fra bakken.

Neue Nationalgalerie Ber lin 1968 Ludwig Mies van der Rohe. Granittgulvet i bygningen strekker seg uav brutt fra inne til ute.
Byggets åtte bærende søyler er plassert på utsiden av glassveggene og bærer byggets ta k. Foto: Deror avi/wikimedia

gulvet, og strekker seg opp for å bære
taket. Søyler og takkonstruksjon er utført
i stål og representerer, som i de japanske
templene, en intellektuell menneskeskapt
bygningstruktur, plassert på jorden.
Vi tenker kanskje lite over gulvets fenomenologi i vår tid, allikevel
o pplever vi alle en mengde inntrykk
uten å reflektere så mye over det hver
gang vi trer inn på et gulv, opp på et
gulv, eller ned på et gulv. Vi oppfatter om vi går opp på et knirkende,
høyereliggende, s pinkelt tregulv, eller

om vi står på et solid steingulv som
tilhører bakken. Vi forholder oss ulikt
til et stort gulv enn til et lite gulv, og vi
tillegger gulvets u tforming, overflate og
finish ulik b etydning. Et marmorgulv i en
middelalderkatedral forteller oss alle en
helt annen historie enn et tregulv i et
gammelt stabbur løftet på søyler over
terrenget under. Forståelsen av opp
levelsen, betydningen og sanseligheten til
gulvet som arkitektonisk element settes
i spill i enhver vellykket arkitektonisk
oppgave også i vår tid.
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En av arkitektene som i stor grad har
tydeliggjort gulvets fenomenologi i
moderne tid er Ludwig Mies van der Rohe.
I sitt avsluttende og oppsummerende
mesterverk, Neue Nationalgalerie i Berlin,
har Mies, i et stort prosjekt, redusert de
arkitektoniske elementene ned til det helt
grunnleggende; gulvet, søylene og det
overspennende taket. Gulvet er etablert
som et podium for bygningen i granitt,
som et grunnfjell, og forholder seg
konsekvent som en del av bakken. Byggets bærende søyler starter på jorden, på
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Gulvet inn i vår tid
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