Tredje essay:

MUREN

Artikkelen er den tredje i en serie om
bygningsmessige temaer, krydret med
eksempler fra arkitekturhistorien.
De foregående essayene er Gulvet (publisert
i nummer 3-2019) og Massivet (3–2020).
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Espen Surnevik driver arkitektpraksis i Oslo og
har en professorstilling 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.
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Av Espen Sur nevik
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Bymur Tiznit, Marokko. Foto: Bert de Ruiter/Alamy Stock Photo
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Muren og landskapet
Muren, vegg og skive, fundamental på sitt
vis slik vi kjenner den i de fleste byggverk. Det kan være lett å se for seg at
muren kan ha vært den første konstruksjonen mennesket bygde, opp fra bakken,
'Gulvet', og utenfor grotten i 'Massivet'.
Muren, konstruktiv enkel i form av at
stein på stein er selvbærende og fører all
vekt nedover til bakken i trykk. Selv om

muren er enkel, er den allikevel raffinert og sofistikert i ulike kulturer over
årtusener. Ulike steder med ulik geologi
har gitt ulik stein, med tanke på utseende,
murbarhet, porøsitet og hardhet. Likeså
har stedene tilbudt ulike bindemidler for
mursteinen, i form av leire, eller muringen
kan være utført med selvstabiliserende
fall innover i tørrm urer uten bindemidler.

En fantastisk felles egenskap ved
oldtidsmurer over hele verden, enten
de reiser seg fra ørkensanden i Marokko
eller som steingjerder mellom beitemarker på Jæren, er at de er bygget av
lokale materialer. Dette får oldtidsmuren
til å tilhøre stedet, de lokale fargene og
naturen, nærmest som en menneskeskapt
kultivert del av landskapet selv.

Den første muren må ha forbauset menneskene, representert et stor fremskritt og
medført makt og fordeler.
Muren er selvsagt, og for oss alle, det
fundamentale arkitektoniske elementet for
å kunne lage en bygning, og som i neste
omgang kan få et tak til å hvile over
seg. Men, før det, representerer muren
en grense, utenfor og innenfor muren.

Denne egenskapen gjør at muren evner
å markere og opprettholde territorier –
mellom stammer, riker og senere stater,
men også i fredeligere forstand som
innhegning og beskyttelse for husdyr mot
rovdyrene utenfor. Muren har potensial
til å representere vern og beskyttelse.
Her er preposisjonene foran og bak,
innenfor og utenfor, viktige. Innenfor og

utenfor muren har i tidens løp betydd
forskjell på liv og død, på å ha rettigheter og være inkludert, eller være
utstøtt, på utsiden av samfunnet. Muren
har også den motsatte egenskap, som i
den moderne tids fengsler hvor murene
beskytter felleskapet fra innestengte
individer som vurderes å være en trussel
for samfunnet.
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Utenfor og innenfor muren
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Keiser Hadrians mur i England markerte og beskyttet Romerrikets indre orden mot øv rige folkeslag i nord i Storbritannia ca år 100 e.Kr.
Foto: Steven Fruitsmaa k–Wikimedia
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Bymur og byport til Aigues-Mortes i Frankrike. Foto: Ingo Mehling –wikipedia
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Bymuren
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Bymurene finner vi fra oldtidsbyer over
hele verden, gjennom middelalderens
Europa og nesten helt opp til vår egen tid.
Bymurene er en enormt effektiv politisk,
økonomisk og kulturell idé.
Politisk var bymuren et beskyttende
forsvarsverk som hegnet om bysamfunnet
på innsiden, som tidligere beskrevet. Økonomisk muliggjorde bymuren et samordnet
vern av bysamfunnets handel. Byens varer
var sikret, og handelsstanden kunne konsentrere seg om handelsv irksomhet. Innfor

bymurene oppsto urbant byliv, en frisone
hvor siviliserte og regulerte samfunn
kunne bytte og selge varer og tjenester
til hverandre omringet av den beskyttende
bymuren mot plyndring og vold.
Bymuren gav også politisk kontroll i
form av hvem som kunne slippes inn og
ut av byen, samt økonomisk mulighet for
å skattlegge varer for å finansiere felles
beskyttelse og reguleringer.
Bymurene definerte kulturfelleskap
og etter hvert hele bystater med felles

identitet, politisk og økonomisk styre og
samhold. Bymurene som bygningsmessig
element kan også ses som et skille
m ellom den ville, lovløse verden utenfor
og de første kultiverte samordnede
sivilisas jonene innenfor. Landbruks
produkter og råvarer ble transportert fra
omlandet, gjennom byporten, og foredlet
og omsatt inne i de urbane byhandel
samfunnene.
Som arkitektur ble bymurene etter
hvert også en mulighet til å statuere og

Klagemuren ved foten av tempelhøyden i Jerusalem. Foto: Askii – wikimedia

Nærmest som en loddrett fjellvegg kan
den monumentale muren fremstå absolutt,
enorm i forhold til enkeltmennesket,
endelig og evig. I dette ligger potensial til
en emosjonell og symbolsk opplevelse og
forståelse av muren.
I motsetning til massivet, og fjellet,
er muren menneskeskapt. Allikevel kan
muren innta slike monumentale dimensjoner at den oppleves som en definitiv
og uoverskridelig grense mot noe annet,

mot en annen verden, eller erkjennelse på
andre siden av muren.
Foruten å være et bønnested for det
gamle jødiske tempelet i Jerusalem, kan
klagemuren også leses som en slik monumental mur, og som vår verdens ende
og overgang til en annen og gudommelig
verden. Kanskje nettopp derfor presses
papirlapper med påskrevne bønner inn
mellom sprekkene i muren, for å komme
gjennom og bli hørt på den andre siden.
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uttrykke makt og styrke. Dette i form
av etter hvert påkostede monumentale
bymurer med uttrykksfull ornamentikk
og dekor som advarsel til potensielle
inntrengere med beleiringsplaner.
I bymursammenheng ble byporten
svært viktig. Dette som kontroll- og
møtepunkt mellom den avgrensede
politiske, økonomiske og kulturelle verden
inne i byen og den uendelige verden
utenfor.
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Muren – en definitiv og
uoverskridelig grense
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Teglskiver strekker seg 'endeløst' fra boligen og ut i landskapet på Brick Country House – Mies van der Rohe ca 1924
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Muren, veggen,
skiven og modernismen
Murens beskrivelse, egenskaper og oppgaver blir i moderne tid oftere omtalt som
vegg eller skive.
Som en primær del av all arkitektur
er muren også sentral i fremveksten av
den protomodernistiske arkitekturen tidlig
på 1900-tallet. Mer enn noen moderne
arkitekt er det nok tysk-amerikanske Mies
van der Rohe som kan trekkes frem for

å ha benyttet og utforsket murens store
potensial som arkitektonisk selvstendig
tema og element i modernistisk arkitektur.
I enkelte av sine prosjekter løsriver
van der Rohe skiven som et overordnet
element, og viser hvordan den kan danne
en hel arkitektonisk verden i seg selv.
Kanskje spesielt i hans tidlige ubygde

villaprosjekt; I Brick Country House,
utviklet tidlig i modernismen, ca 1923–24,
viser van der Rohe frem en boligplan
organisert rundt murte teglskiver. Dette på
en måte verden aldri hadde sett tidligere,
influert av en akselererende modernistisk utvikling på alle felt i samfunnet
på 20-tallet. Blant kunstnerne var Piet
Mondrian sentral i denne utviklingen.

Nabohusene Haus Lange (øverst) og Haus Esters (nederst) (1928-31) gir et godt inntrykk av Mies van der Rohes enkle teglarkitektur på
slutten av 20-tallet. Husene viser også arkitektens over legne talent for å proporsjonere.
Foto: Volker Döhne, utlånt av Kunstmuseen Krefeld
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Lange horisontale skiver skissert i Hubbe House –
prosjekt 1934–1935 i Magdeburg, Tyskland. Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969)
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Pier and Ocean 1914 av Piet Mondrian (1872–1944)
peker på vekselvirkninger i utviklingen mellom
kunst og arkitektur tidlig i moder nismen
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Mies van der Rohes paviljong i Barcelona 1929.
Foto: MartinD, Wikipedia
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Plan 1. etasje i paviljongen
Ill.: Fundació Mies van der Rohe

Mies i Barcelona
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Det blir imidlertid under verdensutstillingen i Barcelona i 1929 at Mies van der Rohe får oppsummert og utprøvd sine tanker om muren
og veggskivene i full monn.
Her får skivene spille seg fritt ut i paviljongen og danner en mengde ulike rom, bak, foran og mellom de ulike skivene.

Muren i det moderne Norden

Sigurd Lewerentz – begravelseskapell Malmö 1923-1926, Foto: Kalle Söder man
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Sigurd Lewerentz – Klippan 1963-1966. Foto: seier+seier, wikimedia
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Nærmest helt parallelt med Ludvig Mies
van der Rohe (1886–1969) hadde også
Norden flere toneangivende arkitekter som
Sigurd Lewerentz (1885–1975).
Lewerentz skulle bli en av eksponentene for en egenartet naturnær skandinavisk moderne arkitektur med røtter i
klassisisme og nyklassisisme. I flere av
Lewerenz arbeider på skogskirkegården i
Stockholm kan man se hans inngående
kunnskap om klassiske arkitektur. Lewerentz blir blant de ledende skikkelser på
å utvikle en ny nordisk klassisisme som
benytter antikken, historiske egyptiske
elementer, samt en ny volumetri som
peker mot modernismen. I denne arkitekturen evner han å få frem de virkninger
som ligger i fortellingen om både gulvet,
massivet og muren.
På bildet fra skogskirkegården er min
opplevelse at muren fremstår som et
urokkelig massiv, ladet med en slags
evighet i form av de antikke border. Proporsjonene er så utsøkte at murveggens
komposisjon får noe raffinert og nærmest
opphøyet ved seg.
En av flere fascinerende sider ved
Lewerentz er at han utviklet sin tidlige
nyklassisisme inn i en ny nordisk modernisme – som han kanskje ikke kunne ha
utviklet uten sin klassiske forskn ing i bunn.
I hans 60-talls kirker, som Klippan, får
murverket en helt spesiell karakter gjennom sine grove fuger. Fugene får muren
til å fremstå med samme grovhet og
vakre karakter som bjørkestammene rundt
kirken, og danner således en myk overgang til det nordiske parklandskapet den
inngår i. Slik sett er det interessant at den
nordiske modernismen på dette punktet
snakker med det landskapet og evner å
uttrykke den nærmest arkaiske stemningen
som de gamle oldtidsmurene, bygget av
lands kapets egne materialer.
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