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Som arkitekt/formgiver er jeg opptatt av å bidra til gjenopprette/bevare
identitet og egenart, samt å bidra til en estetisk utvikling av våre byer.
Jeg tilbyr arkitektur basert på vår tradisjon forent med moderne teknologi
og dagens behov.
Tidligere hadde omgivelsene kvaliteter som sikret både identiteten og
estetiske opplevelser. Disse kvaliteter var forankret i vår klassiske tradisjon.
Da modernismen ble akseptert som den gjeldende retning for arkitekturen
forsvant stedets egenart. Dette er en logisk konsekvens av at den moderne
stilen har det samme formspråk som utøves over alt. Kanskje mistet vi litt
av vår identitet og tilhørighet til omgivelsene i denne utviklingen. Det er også
grunn til å huske at det moderne vil bli umoderne i fremtiden.
Jeg mener arkitektene har et ansvar for å tilbakeføre de kvalitetene som er
gått tapt. Dette er en ganske utfordrende oppgave. Vi kan ikke kopiere fortidens arkitektur, den er historie. Jeg mener forøvrig vi trenger å respektere
de lover om egenart, klassisk geometri og estetikk som vi i utgangspunktet er
en del av.

Akvarell 1987
Axel Muntes hjem
på Ana-Capri

Norges eldste by står foran sin største endring i moderne tid.
Tønsberg by fremstår I dag med alle sine gateløp mer eller mindre intakte
siden middelalderen. De “lange” gatene – Øvre Stræti, Store Stræti og Nedre
Stræti - ligger alle mer eller mindre slik de alltid har gjort. De smale veitene
som gikk fra langgatene ned til fjorden, ligger også der de alltid har gjort.
Storgaten som den heter i dag, skal ifølge kilder for det meste ha den samme
form og bredde som den hadde i middelalderen.
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De store åpne plasser langs denne tidligere riksveien skal fylles med boliger
og forretninger, eksisterende bebyggelse er under utvikling og selve gateløpet skal omformes. Det er grunn til å foreta «dypdykk» i byens historie og
identitetsutvikling for at Tønsberg skal bli beriket på verdig måte. Det er det
viktig å forstå hvordan byen ble formet gjennom tusen år lang historie, når
den nå skal utvikles gjennom grep som vil få stor betydning for vår tilhørighet
og våre opplevelser.

Mariakirken

Olavs-klosteret

Bryggene

Tønsberg i middelalderen

Konseptskisse for utbygging av Tønsberg sentrum 2020
Byens identitet er mangfoldig, preget som den er av en lang historie – og
som har vært vekslende mellom å være et av nasjonens maktsentre til å ha
mindre betydning. Mange kan nok se for seg denne historiske byen bestående av hvitmalte trehus med saltak, men slik er det faktisk ikke. Tønsberg sentrum består også av et stort antall monumentale murbygninger.
Disse klassiske bygg representerer et viktig bilde av byen og dens identitet.
Byen er bygget opp av kvartaler bestående av en serie unike og egenartede
bygninger, oppført av et stort antall byggherrer og forskjellige arkitekter.
Det er derfor viktig å ivareta variasjon og utrykk når utbygging av større
kvartaler i sentrum skal utformes.

”Foyns Plass” - med byens vakreste tre – i Nedre Langgate.
Svend Foyns bestefar - Samuel Mathisen Føyen - startet oppbyggingen
av dette ”bryggepalasset” på midten av 1700-tallet. Våningshuset fikk sin
nåværende størrelse allerede på den tiden. Selv om utrykket er endret, må
volumet ha vært ganske imponerende for 250 år siden.
Bygningenes ytre var ikke drivkraften for eiere den gang. Da var de
eksistensielle driftene viktigst. Overlevelse og målet om selvhusholdning
regjerte de fleste på denne tiden. Føyengården står i dag som et vakkert
eksempel på den rene nyklassiske stilen, og må være en av de flotteste og
mest intakte «bryggegårder» langs vår langstrakte kyst. Her drev rederfamilien sin viktige geskjeft for hele byen og landet. Her lå båter i opplag, og her
ble de oppgradert og klargjort for nye tokter. Her ble også landets første
ishavsskuter klargjort for selfangst - og senere hvalfangst.

Visjon Tønsberg 2020.
Nedre Langgate og det historiske sentrum kan nå gjenoppstå som en
estetisk og spennende opplevelse, og bli en merkevare for landet vårt.
Tenk hvor godt det vil føles å rusle langs en grønn og vakker gate
bestående av varierende og godt utformede bygninger, med den urgamle
borgen ruvende i bakgrunnen, og med stedvis utsikt utover fjorden.

Hva med å ære byens store sønn Svend Foyn ved å anlegge en vakker plass
foran hans barndomshjem?

Teie Haveby
I juni 2017 ble jeg engasjert av Folksom AS til å gi min vurdering om hvordan
Teie kan utvikles samtidig som dens identitet bevares. Våre hagebyer ble
tegnet og anlagt tidlig på 1900 tallet for å gi folk et bedre boalternativ til den
gang de usunne byene. De som gav disse hagebyene form hadde god
forståelse av de vesentlige elementene som kunne bidra til det gode liv. Når
det gjelder arkitekturen til disse hagebyene ble de for en stor del tuftet på
klassiske prinsipper. Norsk arkitektur hadde en gullalder på det tidspunkt
hagebyene ble planlagt og bygget. Den var preget av rene linjer, ofte i
ny-klassisk eleganse.
Teie sentrum bærer fremdeles et idyllisk preg med intakte bolig/næringsbygg fra 1920-tallet, bygget i 2 etasjer og med valmet tak. Det er naturlig å ta
utgangspunkt i denne identiteten når området skal utvikles videre.
I dette bilde er det gode muligheter til å gjenskape og nyskape omgivelser
som innehar de tradisjonelle kvaliteter samtidig som de ivaretar nye behov.

Storgaten 28 er et viktig bygg i Tønsbergs bybilde og historie.
Eiendommen ligger sentralt plassert, og er visuell fra torvet. Gården er
opprinnelig utført i tradisjonell sveitserstil, og bærer en viktig identitet for
byen som bør ivaretas. Bygget ligger i Tønsbergs vernesone.
Premissene for dette bygget er forøvrig så komplisert/ødelagt at jeg mener
det ikke er ansvarlig å rehabilitere. En viktig faktor ligger i de utallige
ombyggninger Storgaten 28 er utsatt for, og ikke minst at begge tilstøtende
bygg er av nyere dato. Når Foynbygget kom ble premissene for denne gaten
og tilstøtende bygg brutalt endret. Når den gigantiske naboen ble oppført
ble det mer naturlig for Storgaten 28 å være et hjørnebygg.
For å ivareta husets opprinnelige karakter har jeg beholdt det meste av det
opprinnelige uttrykket mot Storgaten. Jeg mener dette nye utrykket vil
berike gaten og bybildet og samtidig bevare Tønsbergs identitet.

Storgaten 21
Dette bygget er et vesentlig element i Tønsbergs bybilde. Det ligger strategisk plassert, og er et blikkfang for alle som ferdes i Storgata. Det er et festlig bygg som beriker og fargelegger. Når vi ser hovedfasaden fremstår den
med et forholdsvis rent barokk utrykk, særlig kjennetegnet med de konkave
og konvekse buene. Den er forøvrig særlig egenartet med sin rike dekor
med bla korintiske søyletopper utskåret i tre. Vittige tunger har beskrevet
byggets stil som ” fleske- barokk”. Årsaken til denne betegnelsen kan være
at det fremstår noe ”over dekorert”, og stilen er en noe kaotisk blanding av
Empire og Barokk etc..
Når vi kommer til bakgården bryter arkitekten tvert med barokken, her er
formspråket dominert av elegante klassiske bueganger som assosieres med
Europeisk renessanse på det vakreste. Storgaten 21 ble som de fleste bygg
modernisert og uheldig endret. Her anbefales en opprydning som i ytterste
konsekvens kan bli å endre fasadene i bakgården.

Tidligere arbeider med Sontum&Choynowski AS

Faden i Kongens gate 5 er bygget pddet eksisterende
betongskjelent, og ble av bygningsmyndighetene og
byantikvaren betegnet som miljoforbedrende. Dette
(on.c- til at byggberren

fikk tillatelse til 6

nnen

kvadratmeterekstra. Fasadener pregetav meget god
hlndverkosmessig utforelse Vi mener at dette skyldes
diet klassiske formsprlket sor utfordrer og lmipim·u·
hindverkerne til :I vde sitt beste.

Fasaden i Kongens gate 5 er bygget på det eksisterende
betongskjelett, og ble av bygningsmyndighetene og
byantikvaren betegnet som miljøforbedrende. Dette
førte til at byggherren fikk tillatelse til å bygge noen
kvadratmeter ekstra. Fasaden er preget av meget god
håndverksmessig utførelse. Vi mener at dette skyldes
det klassiske formspråket som utfordrer og inspirerer
håndverkerne til ayde sitt beste.

•

Loftene er en viktig boligressurs i bykjernen som også
bør utnyttes for a heve husets og gatens estetiske kvaliteter. Ved å videreføre og fremheve husets potensiale blir
loftsetasjen husets krone. I Frederik Stangs gt. 41 har vi
tegnet 4loftsleiligheter som tilsammen utgjør ca. 400 m?

'

Selvida huset
På begynnelsen av 2000 ble jeg engasjert av
Selvaag - gruppen som ansvarlig formgiver
med å utvikle ferdighus konseptet Selvida.
Alle Selvida husene ble utformet rundt de
samme geometriske rammer, basert på det
Gyldne Snitt.
Får å belyse dette gjorde jeg en studie for
Selvaag. Denne plansjen viser hvordan det
samme geometriske utgangspunkt kan gi
grunnlag for helt forskjellige opplevelser når
det tilføres forskjellige stiler.

Selvida “hagehuset”; Aspehaugveien - Oslo

Konseptskisse Selvida i moderne formsprog, felt-utbygging i Abu Dabi.

Arkitektur og skjønnhet
Kan det være slik at estetikk og skjønnhet er objektivt? Kan det være vi liker gamle hus fordi de er bygget i en klassisk målestokk og med klassiske proporsjoner slik de fleste hus ble tegnet for 100 år siden? Alle stilarter har sine kvaliteter. For øvrig mener jeg forutsetningen for kvaliteten er at formgiver har kunnskap om, og evne til å skape i de
grunnleggende lover om komposisjon og arkitektur.
Den moderne stilen har, som alle de andre, gode kvaliteter. Problemet med modernismen er at den klippet båndene til
vår kulturelle arv. Dette medførte at estetikk og skjønnhet er ikke lenger var objektivt fundamentert på
geometriske (naturens) lover. Med modernismen forsvant også områdets egenart som en konsekvens av at den moderne stilen har det samme formspråk som utøves over alt. Det er fasinerende å observere at forståelsen til disse lovene
eksisterte over hele landet for 100 år siden, også i provinsene. For videre å underbygge dette vises til denne studie av en
gård oppført i Norge på 1800-tallet.
Den tidlige moderne arkitekten var på 1900-tallet skolert i disse lovene. Disse arkitektene skapte derfor i sin tid mange
ikonisk gode og elegante ”moderne/funkis” bygg. Kanskje kan vi finne tilbake til estetikken og det vakre ved å studere
det formgivere skapte, da klassiske prinsipper ble fulgt og forstått.

Underlig er det å betrakte de vakre linjene til Osebergskipet på havna i Tønsberg når jeg blir klar over at de som bygde
dette skipet var utøvere av klassisk design med opprinnelse i Egypt og Grekenland. Da vår kjente kunstner Else Christie
Kielland studerte de antikke lovene, fant hun ut at både stavkirker og viking-skip ble bygget etter disse reglene. Søker vi
lenger inn i temaet vil vi finne at de klassiske proporsjoner eksisterer i selve menneske kroppen, faktisk i all natur. Det kan
virke som om det naturskapte er i utgangspunktet basert på bestemte proporsjoner.
Et fellestrekk for disse proporsjoner er at mennesket opplever dem harmoniske.
Proporsjonene er kalt Det Gyldne Snitt. Det kan enkelt beskrives som; en linje delt i to størrelser hvor den største delen er
mellomproporsjonalleddet mellom summen av begge og den minste. (a+b:b=b:a) Deleforholdet kan påvises i det meste
av egyptisk og gresk kunst og arkitektur, og i store deler av vår historiske byggeskikk. Kan hende disse fundamentale lovene til enhver tid påvirker oss.
I den greske antikken, som er vestens kulturelle opphav, var skjønnhet/harmoni synonymt med
sannhet. Det Gyldne Snitt eksisterer også i klassisk musikk (Bach etc.). Interessen for fenomenet ble sterkt økende da Dan
Browns bok ”Da Vinci koden” kom.
Sigmund Sontum - Tønsberg - November 2017

Utbygging av boliger i vernet område, Stavanger

