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Murverksprisen 2007

Ås skole, Eidsvoll, tilbygg (00) Dahle/Dahle/arkitekter m/ ark. Kurt Breitenstein

Lia gård, retreatsenter, Østerdalen 
(92–02) Einar Dahle Arkitekter

Tilbygg enebolig, Oslo (05)  
Dahle/Dahle/Breitenstein

Tilbygg Råholt skole, Eidsvoll (94) Einar Dahle Arkitekter
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Murverksprisen 2007 tildeles 
professor, sivilarkitekt MNAL Einar Dahle

Einar Dahle gjorde sitt inntog i 
murbransjen i 1987, da han overtok 
Murarkitekturspalten i tidsskriftet 
MUR. Dengang drev han eget 
arkitektkontor og var i tillegg sensor 
ved Arkitekthøyskolen i Oslo.

I 1993 ble han professor ved 
AHO, mens han fortsatte sin 
arkitektpraksis, hadde en rekke 
juryverv som representant for NAL 
– herunder juryleder for Murverk-
sprisen, ble flittig brukt av Mur-
Sentret og murbransjen som kunn-
skapsrik og sprudlende cicerone 
på studieturer – og ikke minst som 
briljant foredragsholder på utallige 
kurs og seminarer.

Og helt siden studietiden har 
han tegnet – og bygget. Både i 
mur, betong, tre og stål. Men ofte i 
mur. Teglmurverk og blokkmurverk 
– fuget, slemmet, sekkeskurt eller 
pusset. Arkitektur skapt med mate-
rialkunnskap og -forståelse, og med 
kjærlighet til håndverket.

Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere og utvikle god bruk 
av murverk i norsk byggevirksomhet.

Årets pris utdeles for et forfatterskap – for murarkitektur av ypperste 
klasse i ulike bygningskategorier; eneboliger, kapeller, skoler, 
menighetshus, retreatsenter, industri m.fl.
Men prisen er også en honnør for tyve års innsats for murbransjen 
– som inspirator, foredragsholder, rådgiver, cicerone og ikke minst 
som forfatter av Murarkitekturspalten.

Tilbygg, Asker (75) Einar Dahle Arkitekter

Ishockeyhall, Jordal (87)  
Einar Dahle Arkitekter

Peis, egen bolig (75)  
Einar Dahle Arkitekter

Enebolig, Stavern (94) Einar Dahle Arkitekter
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Einar Dahle –  
professor, sivilarkitekt MNAL ETH/SIA
Diplom ETH-ZürIch
  
Einar Dahle er professor ved Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo. 
Han har drevet egen praksis siden 1974, 
etter å ha vært ansatt som daglig leder i 
Cappelen, Rodahl and Partners i Tanzania 
i tre år.
Blant andre engasjementer kan nevnes: 
Gjesteprofessorat ved RWTH, Aachen 
(03–05); 
Mer enn 50 gjesteforelesninger i inn-og 
utland. 
Mer enn 100 artikler, innlegg i fagtidsskrifter, 
rapporter, bøker og presse. 
25 ganger medlem i arkitektkonkurranse-, 
prekvalifikasjon-, prisjury; formann i syv av 
dem.
Formann i Oslo Arkitektforening (91); 
styremedlem i Det Norske Arkitektaka-
demi (90–94); redaksjonen i MUR (87–06); 
Byggekunsts fagråd (05 –); redaksjonen 
MUR+BETONG (07–)      

Tidligere utmerkelser: 
Betongtavlen 2002 
Betongelementprisen 1987 
Statens reisestipend for kunstnere 1985 
Henrichsens legat for unge kunstnere 1977

Murbransjen har hatt stor glede av 
hans utstrakte reisevirksomhet, som 
har brakt oss – og ikke minst MURs 
lesere – mange impulser. Tids-
skriftets gode omdømme kan i stor 
grad tilskrives Dahles spalte, som 
alltid er høyaktuell; den bringer oss 
filosofiske betraktninger, ett og annet 
hjertesukk, et par formaninger samt 
et kaleisoskopisk blikk på utenlandsk 
arkitektur som presenteres i form av 
gode og spennende eksempler.

Spalten er bejublet i arkitektkretser, 
men ikke bare der; Dahle formidler 
arkitekturforståelse, kunnskap og 
entusiasme til håndverkere, entre-
prenører og ingeniører. Dette i tillegg 
til å skjøtte sin viktige funksjon som 
kvalitetens vokter i redaksjonsutval-
get.

20 årganger, 80 artikler, rundt 1000 
sider og nærmere 500 prosjekter har 
det blitt – og Dahle fortsetter som 
partner og forfatter i MURs etter-
følger; tidsskriftet MUR+BETONG.

Secondary school, Songea, Tanzania (74)  
Cappelen, Rodahl & Partners

Menighetssenter, Ris, Oslo (87)  
Einar Dahle Arkitekter

Lia gård, retreatsenter, Østerdalen (92–02) Einar Dahle Arkitekter Fra Lia gård
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Murverksprisen utdeles av Mur-Sentret
med støtte fra Norske Murmestres Landsforening, maxit as og Wienerberger AS/Nasjonalt Teglsenter.

Prisutdeling
under Workshop på Bratsberg Teglverk – torsdag 14. juni 2007.

Premie
Prisvinneren mottar en bronsestatuett av Nils Aas samt et reisestipend på kr. 30.000,-

Historikk
Murverksprisen er etablert i 1978 for å stimulere og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet.

Tidligere prisvinnere:

år vinnere utdelt for     

2004 Knut Hjeltnes AS sivilarkitekter MNAL Enebolig i Skogveien

2004 Lunde & Løvseth Arkitekter AS Høgskolen i Agder

2000 Sivilarkitekt MNAL Harald Hille Forfatterskap

2000 Sivilarkitekt MNAL Bengt Espen Knutsen Forfatterskap

2000 Sivilarkitektene MNAL Kjell Lund og Nils Slaatto  Forfatterskap

2000 Sivilingeniør Finn E. Madsø Utvikling av det moderne bærende murverk 

1999  Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS Nybygget til Erkebispegården i Trondheim 

1997 Sivilarkitekt MNAL Sverre Fehn Forfatterskap

1996 Sivilarkitektene MNAL Arne Åmland og Terje Høgenhaug      
 samt rådg.ing. byggeteknikk Hovde Prosjektering as Åmot kirke, Modum

1993 LPO arkitektur & design as Oslo Spektrum  

1993 Lund Hagem Arkitekter AS Villa Benvold, Oslo 

1988 Sivilarkitekt MNAL Kari Nissen Brodtkorb Forfatterskap

1985 Murmester Rolf Holm Innsats for murbransjen og murerfaget 

1982 Murernes Union Godt håndverk – i anledn. 100-årsjubileet 

1980 Professor Sven D. Svendsen, NTH Innsats for murbransjen og murerfaget 

1979 Eliassen & Lambertz-Nilssen, sivilarkitekter MNAL  Forfatterskap

Kontor-/næringsbygg La-Sa Maritim, tegl i betongelementer, Oslo (84)  
Einar Dahle Arkitekter. Betongelementprisen 1987 

ED: Skisse (94)


