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Andre essay:

MASSIVET 
Av Espen Su r nev i k

Espen Surnevik driver arkitektpraksis i Oslo og 
har en professor  stilling ved Institutt for Arkitektur 
ved AHO. Han arbeider med ulike byggeprosjekter 
i Norge og søker å benytte fenomenologisk- og 
historisk kontekst som kilde i sine prosjekter. 
PAN-tretopphyttene i Åsnes er eksempler på 
dette. Kirkene i Våler og Porsgrunn utgjør de mest 
omfattende prosjektene, og disse er utviklet over 
flere år. Surnevik har mottatt flere priser for sine 
prosjekter, blant annet Statens Byggeskikkpris.

Art ikkelen er den andre i en ser ie om 
bygningsmessige temaer , krydret med  
eksempler fra arki tekturhistor ien .  
Første essay, Gulvet ,  ble publ isert i  
mur+betong 3-2019.

Vi gratulerer!

Vinneren av Murverksprisen 2020 er Pilestredet 77-79  
tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter. 

Hør og se Reilulf Ramstad presentere vinneren
på Norsk murdag!

Arrangementet er i regi av Norsk murforum i samarbeid med Byggutengrenser

Reiulf Ramstad
Reiulf Ramstad arkitekter

Flere byggherrer får utarbeidet klimaregnskap til sine bygg, og oftere blir valg av materialer 
gjort ut fra disse. Henger murbransjen med? Dette er hovedtema for Murdagen 2020.

Årets murdag arrangeres både fysisk og digitalt. 
Program og påmelding finner du på murforum.no

Murverkets plass i klimaregnskapet

Trondheim, 15. oktober

Disse møter du:

Espen Pedersen
Lund &Slattoo arkitekter

Torkel Njå
Mad arkitekter

Bård Sverre Solem
Eggen arkitekter

Ivar Koteng
Koteng

Fredrik Slapø
SINTEF Community

Vetle Houg
Byggutengrenser
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Fjellet med grotten
I 1829 besøkte den tyske komponisten 
Felix Mendelssohn Fingals grotte ved 
Hebridene utenfor Skottland. Møtet med 
den monumentale grotten ved havet 
resulterte i at en av romantikkens ypper-
ste komponister laget en egen komposi-
sjon etter besøket; Die Hebriden Op. 26 
Fingals Grotte. 

Kanskje var det de grottens heksa-
gonale basaltformasjoner som gjorde 
spesielt inntrykk på den tjue år gamle 

Finga ls  gro t te  l igger  i  e t  nas jona l t  na tu r reservat  på den ubebodde øya Sta f fa ,  l i ke u ten for  Is le  o f  Mu l l  i  De indre Hebr idene i  Skot t land .
Gro t tene på øya er  kjen t  fo r  de hexagonale basa l tsøy lene og fo r  s in  na tur l ige akus t ikk . 

Fo to :  ukjen t ,  f ra  ca 1900 ,  L ib ra ry o f  Congress/w ik imed ia

Mendelssohn. Den stivnede lavaen resul-
terte i konstruksjonslignende geologiske 
formasjoner med arkitektonisk preg. 

Grotten kan oppleves som at naturen 
står i kontakt med noe tenkende i en 
følelsesmessig helhet mellom det reflek-
terende menneske og natur. Fingals grotte 
former et monumentalt rom, nærmest 
som en katedral, men understreker også 
hulen som et sofistikert rom som gir ly 
og vern for mennesket.

Massivet som  
arkitektonisk element 
Massivet kan spores til de tidligste kul-
turers opplevelse av det monumentale. 
Dette ikke først gjennom det bygde, men 
gjennom naturlige landskap sformasjoner 
som gjennom spesielle trekk og plas-
sering i landskap bærer preg av noe 
ekstraordinært og opphøyd. Dette da 
med en skala eller omfang som er 
uoverkommelig for menneskets evner og 
muligheter og derav snarere skapt av noe 
guddommelig.
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Ulurufjellet i Australia er et eksempel 
på menneskets tiltrekking mot massivet, 
og hvordan naturgitte avklarte former i 
landskapet er tillagt eksistensiell betyd-
ning og kraft. 

Som arkitektonisk element er mas-
sivet først spesielt interessant gjennom 
sitt potensial for å inneholde rom i form 
av uthuling; huler. Enkelte vil legge 

til grunn at arkitektur må inneha en 
konstruksjon, og at hulrom i en masse 
ikke er å anse som en konstruksjon i 
vanlig forstand. Allikevel er det åpenbart 
at naturgitte grotter og huler var blant 
de første steder mennesket søkte varig 
tilhold, innredet og senere kultiverte 
til avanserte boliger og tilhold for hele 
samfunn.

Massivet og 
hulens preposisjoner
Massivet og dens hulrom kan anses å 
alene favne alt bygningsarkitektur handler 
om. Massivet representerer et sluttet ytre 
volum, mens hulene representerer alle 
det ytre volumets ulike indre rom. Til 
sammen kan dette forstås som en kom-
plett bygning, eller bygningskompleks.

 For massivets arkitektoniske egen-
skaper er preposisjoner som foran, bak 

Uluru f je l le t  (Ayers Rock)  i  Aus t ra l ia  er  e t  eksempel  på menneskets t i l t rekk ing mot mass ive t ,  
og hvordan naturg i t te  avk lar te fo rmer i  landskapet  er  t i l lag t  eks is tens ie l l  be tydn ing og kra f t .

Fo to :  Corey Leopold/w ik iped ia



64

m
ur

+
be

to
ng

 
  

3 
• 

20
20

og rundt, sentrale. En spesiell betydning 
har allikevel preposisjonen på, i form 
av å være oppå, eller på toppen av et 
massiv. Den viktigste preposisjonen for å 
beskrive hulens arkitektoniske egenskaper 
er; inni. Nettopp hulens fravær av den 
vanlige forståelsen av konstruksjon, gir 
hulen helt spesielle egenskaper som rom. 
Fravær av strukturell konstruksjon tillater 
hulen å bevege seg fritt og organisk i 
høyde bredde og lengde. Vi kjenner det 
alle gjennom å bygge en snøhule som kan 
formes fritt med større og mindre rom, 
nisjer, passasjer og nivåer.

Hulen, gjemt i massivet
Som alle tenkelige tilnærminger til et 
byggverk, gir massivet helt spesielle 
muligheter for arkitektonisk formgivning. 
Massivet uttrykker tyngde og derigjennom 
urokkelighet, varighet og assosiasjoner til 
evighet. 

I ytterste forstand oppstår massiv  
karakter, i arkitektur, ved å unngå 
'punkte ring' av byggverkets volumer. 
Samtidig er arkitekturhistorien rik på 
fremragende massivarkitektur som også 
har åpninger (punkteringer), men hvor den 
bestående massen, mellom åpningene, er 

ordnet slik at tilstrekkelig massiv karakter 
trer frem i bygningen.

Et lukket massivt volum er i stand til 
å iscenesette et nærmest metafysisk 
 perspektiv der man i møte med bygg-
verket ikke gis mulighet til å forutsi 
byggverkets innhold og eventuelle romlige 
struktur, men hvor flere romlige mulig-
heter kan skjule seg inne i massivet. 
Ut fra sitt ytre uttrykk kan det massive 
byggverket i ytterste konsekvens bestå 
av masse, tvers gjennom. Massivet kan 
også inneholde en potensiell mengde av 
ufattbare rom og størrelser, kun begren-

Old t ids ru iner  av u thu le t  a rk i tek tu r  i  f je l l fo rmas joner .  Guya ju-ru inene ved Dongmeny ing i  Yanq ing i  den øs t l ige de len av Kina .
Fo to :  S iyuwj/w ik iped ia
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set av å måtte være mindre enn det 
ytre massivet. Denne egenskapen ved 
massivet skaper en nysgjerrig tiltrek-
king mot å avdekke massiv arkitekturens 
indre hemmeligheter. Dette i kontrast til 
for eksempel modernismens glasskledde 
kontorbygg, med frie plan, hvor hele 
byggverket er selvforklarende, i sin helhet, 
ved første blikk på fasaden.

Pyramidene
Man kommer vanskelig utenom de 
egyptiske pyramidene i denne sammen-
heng – de er blant de fremste eksem-
plene på det som her omtales som 
massiv arkitektur. Pyramidene har ingen 
konstruksjon i tradisjonell forstand, men 
er snarere en oppstabling av stein. Disse 
byggverkene har både massivets ytre 

Kheopspyramiden f ra ca .  2500 f .Kr .  Her  v is t  med e t  sn i t t  g jennom det  s to re ga l ler ie t .  Sn i t t  f ra  1864 . 
Fo to :  duncan 1890/ is tockphoto

sluttede volum, samt indre frie hulrom. 
De ulike galleriene og gravkamrene har, 
som hulen, et fritt forhold til massivet 
som sådan, men de er allikevel bevisst 
planlagt med tanke på andre styrende 
retningslinjer. Man kan ikke forutse hul-
rommenes indre romlige forløp, eller om 
det i det hele tatt finnes, utfra massivets 
ytre form.
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På toppen av massivet
De egyptiske pyramidenes matematisk 
avklarte form er karakteristisk ved at 
de avsluttes i et unikt spisst punkt mot 
himmelen, i en 'singularitet'. Den spisse 
toppen og de glatte flatene vitner om at 
de ikke hadde til hensikt at mennesker 
eller seremonier skulle utspille seg på 
massivet, men kanskje rundt. Det sen-
trale var snarere pyramidens skjulte og 
utilgjengelige hulrom, og kraften massivet 
representerte i sitt indre. 

Pyramidene i Ziggurat i Ur, i dagens 
Irak, er en interessant motsats; Potensialet 

Pyramidene i  Z iggura t  i  Ur ,  Mesopotamia – dagens I ra k ,  f ra  ca .  2000 fv t .  
Her  hand ler  de t  om å s t ige opp på mass ive t  og dermed bef inne seg på toppen av verden ,  omgi t t  av uende l ige ørkens le t ter

Fo to :  Hardn fas t/w ik imed ia

til massivet er benyttet på en annen arki-
tektonisk monumental måte. Her handler 
det om å stige opp på massivet og på 
den måten befinne seg på toppen av ver-
den, omgitt av uendelige ørkensletter. 

Massivet som tema 
inn i en moderne tidsalder
Samtidig som 1900-tallet banet vei for en 
moderne arkitektur med nye materialer 
og konstruksjonsmuligheter, ble massivet 

videreført på ulike måter. Modernismen 
og den funksjonalistiske arkitekturen 
søkte seg bort fra mytologien som 
knytter seg til den tidligere arkitektur-
historien. Allikevel er også den fremste 
modernistiske arkitekturen bundet til 
forholdet mellom åpenhet og lukkethet, 
letthet og massivi tet. Dette da begrunnet 
i komposisjon, snarere enn i fenomenene 
som de ulike arkitektoniske utrykkene 
opprinnelig har sprunget ut fra. 

Nyklassisismen tidlig på 1900-tallet 
fortsatte å formidle de iboende fenome-
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nologiske fortellingene som ligger i de 
grunnleggende byggemåtene og deres 
tilhørende logiske former, muligheter og 
begrensninger. Arkitektene Bjercke og 
Eliassens minnehall i Stavern (fra 1926) 
er et interessant eksempel på dette. 
Den refererer til pyramiden som et evig 
monument og har en tydelig portal, 
som en huleåpning til massivets indre. 
Nærmest som ved en prosesjon leder 
en monumen tal trapp til portalen. Hele 
byggets ytre utrykk vekker en enorm 
forventning om å avdekke og oppleve 

Minneha l len i  S taver n ,  B jercke og E l iassen .  Her  f ra innv ie lsen i  1926 .  Bygn ingen re fererer  t i l  pyramiden som et  ev ig monument ,  
og har  en tyde l ig  por ta l ,  som en hu leåpn ing t i l  mass ive ts indre

Foto :  Narve Skarpmoen/D ig i ta lmuseum

massivets indre rom, som fortoner seg 
som et mysterium utenfra.

Massivet inn i vår tid
Tidligere begrensninger innen konstruk-
sjon, byggemåter og materialer ble alle 
naturlige grunner til at massive bygge-
måter er blant de eldste vi kjenner. Alli-
kevel vil massivets unike arkitektoniske 
muligheter, for å oppnå helt spesielle 
romlige egenskaper, forbli like aktuelle. 

Massivet er kanskje den aller enkleste 
måten vi kan forstå avgrensingen på et 
sluttet ytre volum. Massivet er dermed 
sentralt når vi snakker om form, eller 
skal lære oss å forme.

I en formgivingsoppgave, som et bygg, 
eller en by, har man også muligheten 
til å sammenstille flere massiver, eller 
volumer. Dette synliggjør da også det 
arkitektoniske potensiale som oppstår i 
åpningene mellom volumene. 

En av modernismens arkitekter som 
har arbeidet essensielt med massivet 
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Hurva-synagogen ,  p ros jek t  1967,  Lou is  Kahn .  
I  1967 f ikk Lou is  Kahn i  oppdrag å tegne en ny Hurva-synagoge .  Seks ten avk lar te mass iver 
u tg jø r  hovedgrepet .  D isse søy lene ,  t i l  minne om det  gamle tempele t ,  omkranser ,  og 
avgrenser ,  seremon i  rommet .  P lanen er  toaks ia l  og symmetr i sk ,  med inngangene i  h jø r nene 
i  s tedet  fo r  på aksen .  Fi re  sy l indr i ske åpn inger  g jennomborer  ta kp lanet  og g i r ,  sammen 
med en f i rkan te t  åpn ing i  mid ten ,  lys t i l  den indre he l l igdommen .  
Kahns synagoge b le a ld r i  bygget .

H i s to r ikk :  
I fø lge den hebra iske b ibe len ,  tanakh ,  b le de t  gamle So lomon-tempele t  i  Jerusa lem ødelag t 
av Nebukadnesar  I I  i  å r  587 fv t . ,  og g jenoppbygget  i  5 16 .  På tomten er  de t  funnet  spor  e t ter 
d isse bygn ingene ,  samt e t ter  en rekke nyere bygn inger .  Synagogen f ra 1700 b le øde lag t  av 
osmaner ne i  172 1 .  Nes te synagoge ,  innv ie t  i  1864 ,  b le sprengt  under  den arab isk- jød iske 
kr igen i  1948 .  Den nåværende Hurva-synagogen ,  bygget  i  1800-ta l lss t i l ,  s to ferd ig  i  2010 .  
'Hurva '  er  de t  hebra iske orde t  fo r  øde legge lse . 

er Louis Kahn. I arbeidet med utkast for 
Hurva- synagogen i Jerusalem anven-
der Kahn massivets potensial på en 
konsekvent måte. En rekke, upunkterte 
monumentale  massiver omkranser, og 
avgrenser, seremonirommet. De lukkede 
introverte massivene oppnår en fabelak-
tig ytre karakter og skaper forventning 
om å avdekke deres indre. Massivene 

er trukket fra hverandre og danner åpne 
mellomrom som gir lys, utsyn og innsyn 
til seremonirommet  i midten. Dette gir en 
dualitet hvor massivene forblir en hemme-
lighet, mens seremonirommet er fattbart 
og forståelig allerede ved første blikk. 

Massivene har et nærmest arkaisk 
utrykk som tidløst knytter dem til 
fortiden, men samtidig gjør dem tid-

løst relevante for all fremtid. Massivets 
egenskaper åpner for stor konstruktiv 
kapasitet, og dermed for at arealene 
mellom massivene kan være nærmest 
konstruksjonsløse. De seksten massivene, 
i Hurva-prosjektet omkranser seremoni-
rommet på tjenlig vis og åpner for flere 
betjenende rom i nærheten, men diskret i 
relasjon til, hovedrommet.
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Massivet som tema for Østre 
Porsgrunn kirke – 2019
Avslutningsvis vil jeg fra mitt eget arbeid 
vise Østre Porsgrunn kirke. Her ble mas-
sivet ble lagt til grunn som styrende 
premiss for utviklingen av hele prosjektet, 
og fra det øyeblikket ble bygnings-
utformingen langt enklere å utvikle i plan 
og snitt. 

Hele prosjektet er basert på elleve 
ulike massiver som er søkt behandlet 
konsekvent, uten å punkteres. Volumene 
er trukket fra hverandre, og åpner for 
lys, utsyn og innsyn til kirkerommet. 
Massivene  har den arkitektoniske  mulighet 
at de ikke avdekker sin  tykkelse og med 
fordel kan være kraftige i sin  oppbygging. 
Dette er i Porsgrunn utnyttet til å legge 
alle bærende takkonstruksjoner slik 
at massivene blir de eneste bærende 
elementene. I neste omgang medfører 
dette konstruksjonsvalget at alle øvrige 
arealer, mellom massivene, kan forbli helt 
åpne og uten konstruksjoner. Totaliteten 
blir en polarisert kontrast mellom mas-
sivene og mellomrommene, det åpne og 
det lukkede, det bærende og det frie, det 
betjenende og det betjente. 

Entydig massiv karakter fordrer volu-
mer uten åpninger. Dette er ofte  krevende 
i vår tid da de aller fleste arealer forven-
tes å ha dagslys. I  Porsgrunn ble mas-
sivene viet alle kirke rommets betjenende 
funksjoner, som garderobe, toaletter, 
kjøkken, lagre og orgel. Disse funksjonene 
er ikke avhengig av lysåpninger og bør 
med fordel ligge jevnt og tilgjengelig 
rundt hovedkirk erommet. Videre har større 
bygninger i vår tid store ventilasjonsarea-
ler. Disse ble plassert øverst i sidemassi-
vene. Summen av alle de nødvendige, og 
ikke lyskrevende funksjonene, muliggjorde 
å bygge store lukkede massiver.

Muren
I mitt første essay, høsten 2019, drøftet 
jeg 'Gulvet' som det første arkitektoniske 
elementet. Dette essayet har tatt for seg 
'Massivet' og dets hulrom. I neste essay, 
våren 2021, vil jeg gå videre med å drøfte 
'Muren' i betydning av en fritt bygget vegg 
eller skive.  

Plan av Øs t re Porsgrunn k i rke 
Mass ivene – de bærende e lementene – huser  k i rkens bet jenende funks joner

Øst re Porsgrunn k i rke ,  Espen Sur nev ik .  Fo to Rasmus Nor lander


