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Arkitekturskribent Jack Self uttalte nylig
at Europas arkitekturscene har blitt schizofren og usammenhengende, siden den
ikke er fundamentert i sterke, udiskuterbare verdier utenfor arkitekturen selv.
Når man ikke vet hva man skal tro på,
kan troen heller ikke omstilles i tydelige,
arkitektoniske formsvar, slik det skjedde
i tidlig, heroisk modernisme eller i etterkrigstiden. Vi har dermed ikke noe tydelig
og generelt arkitekturparadigme.
Andre har omtalt dette som en unik
mulighet, en grobunn for et ekstremt
heterogent, rikt og oppfinnsomt europeisk
arkitekturmiljø. Små grupperinger dannes
rundt omkring i Europa av arkitekter med

sammenfallende sensibiliteter, og man kan
spore utviklingen i deres arbeider, samt
hvilke forbilder de identifiserer seg med.
Denne utgaven av Byggekunstspalten vil
forsøke beskrive noen likheter som har
oppstått i nyere småskala-arkitektur i
Storbritannia.

Suburbane typer
i urban kontekst
Da jeg arbeidet i London, bestod enebolig
markedet i stor grad av ombygginger og
tilbygg til eldre boliger, oftest fra årene
1600-1914 (1. verdenskrig). Arkitektursti-
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Vår faste spaltist, arkitekt MNAL
Jørgen J. Tandberg (f. 1983)
er utdannet ved Architectural
Association School of Architecture i
London og har siden studert urbanisme
ved Berlage Institute i Rotterdam.
Han underviser nå ved
Institutt for arkitektur
på AHO i tillegg til å
drive egen praksis i
Oslo. Kontoret står på
NALs 'Wildcard'-liste,
og inngår i Nasjonale
Turistvegers satsning på
unge formgivere.
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Typisk britisk 'semi-detached house' – vertikaldelt tomannsboilg i tegl. Dette er den vanligste boligtypen i Storbritannia.
Bildet er fra Pinner, en forstad til London. Foto: PaulMaguire/iStockphoto
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lene er navngitt etter samtidige britiske
regenter: mest kjent er Georgian (George
I–George IV, 1714–1837), Victorian (Victoria I, i perioden 1837–1901) og Edwardian
(Edward VI, i perioden 1901–1910).
De vanligste boligtypene fra denne tiden
er 'terraced house' (rekkehus med frontfasdade mot gate, og bakhage), 'back-to
back' (rekkehus uten bakhage og vinduer
kun mot gaten, for arbeiderklassen) og
'semi-detached house' (to og to hus som
deler én vegg, 'party-wall'). Typologiene
har gjerne en del arkitektoniske likheter
seg imellom, som underbygger kulturelle
særegenheter – som at de store fellesrommene ligger i 1. og 2. etasje og mot
gaten, mens soverom og bad ligger på
baksiden og i overetasjene. Dette speiler
den historiske utviklingen fra bygningenes
historiske opprinnelse i City of London
(altså det opprinnelige middelaldersentrum) der man drev sin virksomhet fra
boligens nedre etasjer og bodde i de
øvrige etasjene.
Utviklingen av disse boformene i byer
som London og Manchester er også særlig preget av fremveksten av suburbia,
forstedene man flyttet til for å 'beskytte'
familien fra storbyen. Utviklingen av de
originale forstedene fra 1700-tallet var

muliggjort av fremveksten av the bourgoise, middelklassens elite, som hadde
midlene til lavere aristokrati, men ikke
de samme kulturelle båndene, og dermed
stod fritt til å utvikle en ny livsstil.
The Evangelical Movement, en form for
nykristen religiøsitet som fikk et sterkt
fotfeste blant middelklassen, ble en
annen pådriver for utflyttingen til mindre
tettbygde områder. Mens mannen reiste inn og ut av sentrum for å arbeide,
oppholdt kvinnen og barna seg i boligen
utenfor bykjernen, beskyttet av grønn
natur, som innen bevegelsen var blitt et
bilde på uskyld.
Eiendomsutviklere så store muligheter i situasjonen og masseproduserte
forsteder for den økende middelklassen.
Etter hvert ble de suburbane områdene
innlemmet i bykjernen gjennom byenes
enorme befolkningsvekst; Clapham og
Hampton oppstod som forsteder, og er nå
attraktive sentrumsområder. Det er i dag
vanskelig å snakke om et rent skille mellom bykjerne og forstad, og store deler
av britiske storbyer består av 'medium
density housing', der forstedenes boligtypologier inneholder både boliger, butikker
og kontorer. Med dagens eiendomsmarked presses prisene på bygningene opp,

samtidig som offentlige bevaringsstrategier
i stor grad har hindret dem i å bli erstattet
med bygningstyper med høyere tetthet. Da
får man et stort behov for rehabilitering,
ombygging og tilbygg, siden den samme
bygningsmassen tilhører kjøpergrupper
med stadig større kjøpekraft! Tomte
reguleringene muliggjør ofte dette: tidligere
reguleringer stipulerte at avstanden mellom rader av rekkehus ikke kunne være
mindre enn høyden på husene. Men siden
dette kravet er bortfalt, kan det være
lukrativt å bygge en ny kjeller eller flere
rom ut i bakhagen.
Et interessant tilleggsaspekt er at boligen på et tidspunkt utviklet seg til å bli en
slags 'commodity', altså en handelsvare.
Der det tidligere var utenkelig å omsette
sin egen bolig for profitt – den markerte
familiens tilhørighet – er dette i dag vanlig
praksis, og det er vanskelig å forestille
seg noe annet.
Det er lett å dømme dette som ren
eiendomsspekulasjon, men man bør også
anerkjenne at de engelske husene ofte
representerer en bærekraftig modell for
boligbygging: de tilpasses, vokser og
b ygges om heller enn å rives. De fremstår
derfor i dag som en særs seiglivet, og
dermed vellykket, boform.

Typisk britisk 'terraced house' – rekkehus med hovedfasade mot gate, og ba khage. Murt i tegl. Som regel med salta k og med oppholdsrom
nede og soverom oppe. Bildet er fra Cambridge. Foto: melaniekjones/iStockphoto

Caruso St. John, Sergison Bates, Henley
Halebrown og andre etablerte navn danner, både gjennom sine egne prosjekter
og gjennom sitt arbeid med utdanning
av unge arkitekter, forbildene for nye
generasjoner unge briter. Deres arbeider er gjerne preget av en abstrahert
klassisisme; med abstrahert mener jeg
en formmessig reduksjon som som gjør
at essensielle kvaliteter blir tydeligere
og mer fremtredende. Dette kombineres
med en forkjærlighet for materialer og
motiver med spesifikt 'nære' og engelske
assosiasjoner; kalksteinsoverflater, den
mørkebrune, sorte eller lysegule teglen,
og eikedetaljer. Flere av disse arkitektene

er også uttalt inspirert av nordisk klassisisme, der det tunge og doriske møter
det grønne og pittoreske: Gunnar Asplund,
Ivar Tengbom og Sigurd Lewerentz i
Sverige, Hack Kampmann og Carl Petersen
i Danmark.
Om hver generasjon kan defineres av
hva de gjør opprør mot, er opprøret til
de unge engelske arkitektene basert
på tradisjonelle verdier heller enn noe
subversivt samfunnsomveltende. Dette
er kanskje typisk for en generasjon som
identifiserer seg med tankegang fra
50-, 60- og 70-tallet, der solidaritet
stod sterkt, og der modernismen skulle
gjenoppfinnes som stedsspesifikk og
regional for å være et effektivt virkemiddel i nasjonal gjenoppbygging etter krigen.
I tillegg er det ekkoer fra brytningstiden
klassisisme/modernisme på tidlig 1900tall, der man også iblandet modernismen
noe mer stedsspesifikt og tradisjonelt for
å få arkitektur som kunne resonnere hos
folk flest. Arbeidene til de unge britiske
arkitektene kommuniserer et ønske om å
fremme høy bygningsmessig kvalitet, og å
skape behagelige, ikke-spektakulære rom

heller enn høylytte 'statements' – de er
ikke punkere eller rebeller. Noen ganger
kan materialbruken og komposisjonene
tippe over i det påtatt forfinete: særlig
skjer dette dersom bygningen som transformeres er av tydelig lavere kvalitet enn
tilbygget. En venn av meg beskrev apellen
i arbeidene til London-baserte Caruso
St. John som sammenfallende med vår
fascinasjon for det engelske aristokratiet,
den samme fascinasjonen som har gjort
TV-serier som The Crown og Downton
Abbey til seersuksesser: De appellerer til
en livsstil man underbevisst ønsker seg.
De arkitektoniske motivene skapes i
alle mulige konstruksjonssystemer, fra
skallmurvegger til søyle/bjelkesystemer i
betong, og trekonstruksjoner med kledning
i stein eller tegl. Det er ofte et offentlig krav om at bygningen skal tilpasses
eksisterende bygningsmasse i området
for å tilfredsstille lokale planmyndigheter,
men dette er et kriterium som bedømmes på utseende, subjektivt og fra sak til
sak – og som uansett ikke kan redegjøre
for bruken av rent klassiske motiver som
ikke er like tilstede i den eksisterende
bygningsmassen som transformeres.
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Unge arkitekter som begynner sin karriere i egen praksis møtes av et behov for
rehabilitering og fortetting av eksisterende
bygningsmasse, samt sterke preserveringskrefter som tilsier at arkitekturen
skal tilpasses de allerede bygde omgivelsene. Dette har resultert i fetisjeringen
av en spesifikk, engelsk sensibilitet. Jeg
bruker her ordet fetisjering i sin beste
betydning, en dyrking av kvaliteter som er
nødvendig for all arkitektur.
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I dag
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Catherine's House
Portobello, Dublin, Irland, 2017
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62

Britiske' terraced houses' har gjerne en
L-form, der én lavere del – gjerne på
to e tasjer – stikker ut i hagen. Denne
delen er smalere enn resten av bygnings
kroppen, og har kjøkken i første etasje
og ett soverom i annen etasje. En
vanlig utvidelse er å 'fylle inn' hjørnet i
L-formen, samt bygge seg noen meter ut
i hagen bakover: færre kvadratmeter hage
og flere kvadratmeter bolig. Man må bytte
ut en bærevegg med en bjelke dersom
man vil skape ett sammenh engende rom
på bakkeplan mot hagen.
Ryan Kennihan er en av de unge
arkitektene som har klart å skape seg

et navn gjennom tilbygg og ombygginger
av eksisterende hus, der nybyggene har
både en egenart og en følsomhet mot det
eksisterende. Tilbyggene fremstår naturlige, selv om de er mye mer estetiserte
enn originalbygningene.
Her har han benyttet en eksponert
betongkonstruksjon for å erstatte bære
veggen , samt for å skape en bjelke i tegl-

veggen over dører og vinduer mot hagen.
Dette gir et tydelig konstruktivt uttrykk,
på en måte som er mer kontemporær enn
tradisjonell. Gulv, karmer og detaljer i eik
mykner opp interiøret opp og gjør det mer
hjemlig. Yttervegger er i hvitmalt tegl.
Kilde: Arkitekten, www.rwka.com
Foto: Aisling McCoy, utlånt av arkitekten
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Vaulted House
Sandymount, Dublin, Irland, 2018
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Det sentrale oppholdsrommet i 1. etasje
med åpen planløsning gir plass til
matlaging, spisebord og sofagruppe. Pilarer
i malt blokkmurverk bærer betonghvelv
som definerer hver av disse sonene.
1. etasje har dels gulv i terrazzo, en
henvisning til terrazzoelementer i det
opprinnelige huset, dels gjenbruksp arkett.

Det som tidligere var en kombinert bolig og butikk, har nå fått en et stort tilbygg på siden
som strekker seg ba kover og forbinder huset med en hage som ligger skjult fra veien.
Butikken er integrert i boligen som et leke- og arbeidsrom

Det store oppholdsrommet i 1. etasje av trappes mot ba ksiden av huset og ender i en
nedsenket uteplass i hagen. Bordforskalte betongbjelker markerer hvelvene utvendig.
Fasadenepussen har grov t grust ilslag, såkalt pebbledash eller roughcast
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Plan 2. etasje
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Plan 1. etasje
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Tilbygget ligger bak og på siden av et
'semi-detached' hus i Dublin. Som tilpasning til det eksisterende huset har man
benyttet en puss med grovt grustilslag
på fasadene, en såkalt pebbledash eller
roughcast: en blanding av kalk, sement,
sand og grus som var populær på
1920-tallet. Den var da mest benyttet av
prishensyn; i dag er den lite brukt.
Tilbygget har et betongtak med hvelv,
på teglvegger som i interiøret er malt
hvite. Himlingen skaper uventede romligheter, og de tykke bærende elementene
av tegl fremstår mer som volumer –
masse – heller enn vegger.
Kilde: Arkitekten, www.gkmp.ie
Foto: Alice Clancy, utlånt av arkitekten

Sett fra nordøst

Studio Nencini
Norwich, England, 2019

Bebyggelsen i dette området har åpne hager med innkjørsel på
forsiden og innelukkede hager på ba ksiden. Her ble garasjen
erstattet av et tilbygg der frontfasaden er trukket tilba ke for å
fullføre den viktorianske hagemuren. En ny buet port gir tilgang til
hagen. Frontfasaden er murt med Suffolk White gjenbrukstegl, mens
sidefasaden og murens ba kside har rød gjenbrukstegl
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A R KITE KT : ALDER BRI SCO

67

Sett fra sydvest, fra den innelukkede delen av hagen
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Adkomsten til mezzaninen (antagelig et tidligere pikeværelse) var sperret, Denne er nå koblet til huset igjen ved å fjer ne en del av gulvet
og etablere en ny, lav døråpning. Der med oppsto et dobbelthøyt rom i studioet, her er det bygget en sekundær trapp, og det ble også plass
til et lite bibliotek
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Plan 1. etasje: 1 Peters studio

2 Sallys studio

3 Kjøkken

4 Vaskerom

5 Teknisk rom

6 Lager

Kilde: Arkitekten,
www.alderbrisco.com
Foto: Nick Dearden, utlånt av arkitekten
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Et studio som tilbygg til et enderekkeh us
i Norwich, bygget med teglvegger som så
langt som mulig skal korrespondere med
den eksisterende bygningen i farge og
forband. Tilbyggets frontfasade går over i
en skjermende vegg mellom innkjørsel og
hage, med en buet port. Innvendig er de
upussede teglveggene malt hvite.
Taket i studioet er en trekonstruksjon
med innvendig eksponerte bjelker. Disse
hviler på korte tresøyler på teglveggen
mot gårdsplass, med glass mellom
søylene. Dermed får det høye vinduet et
klassisk og repetetivt preg som under
bygger kvaliteter i hovedhuset. Tilbygget
har vindu og glassdør mot hage, men ikke
innsyn fra gårdsplass. I tillegg er det et
stort overlys over bjelkelaget.
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Rivingen av en rekke innvendige vegger skapte en åpen kobling mellom studioet og et
utvidet kjøkken. Nye åpninger gir utsikt til hagen tvers igjennom hele huset.
De nye rommene gjør det mulig for begge foreldre (en illustratør/lærer og en designer/
håndverker) å jobbe hjemmefra, samt gi plass for behovene til en voksende familie.
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Fasade vest med tilbygg: De gjennomgående betongbjelkene i hele tomtens bredde ender i en ny pergola mot hagemuren.
Sett fra hagen skaper dette inntrykk av en enhetlig, bred utvidelse som understreker den sjenerøse hagebredden på sytten meter

Dartmouth Park House
London, England, 2019
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Dette er et tilbygg til en frittstående
georgiansk enebolig. Denne typen hus har
gjerne en streng og symmetrisk plan
løsning, og var opprinnelig inspirert av
palladianske villaer. Tilbygget i bakhagen
gir mer tidsriktige rom; med åpne planløsninger og store glassflater.
Konstruksjonen består av et ribbetak
av betong, båret av tynne stålsøyler.
Sistnevnte er plassert litt inntrukket
fra hjørnene og tillater mer elegante
hjørned etaljer for glassfasaden med

eikerammer. Gulvet og plattingen utenfor
går i ett, med heller av lys betong eller
kalkstein, med en mer polert overflate
inne enn ute. Den delen av fasaden som
ikke er glass har fliser av engelsk kalkstein, med en typisk dus farge.
Glassfasaden er trukket opp
foran n esten hele tykkelsen på tak
oppbygningen. Dette gir et moderne og
sømløst preg, som igjen balanseres opp
mot den mer tradisjonelle material
bruken.
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Fasade vest – før

Plan 1 – før
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Kilde: Arkitekten, www.architectureforlondon.com
Foto: Christian Brailey, www.christianbrailey.com
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Snitt før

Snitt etter

1. etasje ble åpnet slik at kjøkkenet nå går tvers igjennom huset til spisestuen på ba ksiden.
Det gamle grov kjøkkenet er blitt vaskerom.
I 2. etasje er det et stort soverom med omkledningsdel og bad samt bibliotek og
media-rom.
3. etasje inneholder fire soverom, tre dusjbad samt forbedret adkomst til hems/ta kterrasse.

Plan 1 – etter

