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knausar. Det forlokkande var at det 
kom til å bli synleg langvegsfrå.

Oppdraget blir Leif Grungs aller mest 
inspirerande, og eit definitivt gjen-
nombrot. Æolus sparar heller ikkje 
på noko. Finessane frå den gongen 
kan ein framleis beundre frå mange 
vinklar idag. Spør ein dei beste arki-
tekturkritikarane våre – barna – så 
svarar mange at det minner om eit 
skip. Og det er hovedpoenget med 
bygget og blir særleg synleg høgare 
opp i bygget. Bebuarane i dagens Kal-
marhus er medvitne på kva klenodi-
um dei bur i. 

Spør du pent, kan det vere dei opner 

døra for forbipasserande – sånn at 
du får sett 80-åringen frå innsida. Då 
får du sjå eit inngongsparti som 
framleis tek pusten frå deg. Det er 
forma i kortreist marmor – med 
skulpturell friheit. Inntrykket blir 
endå sterkare om ein går heilt inn i 
bygget – til søyla som fører deg til 
vérs. Midt i sylinderen går det heis 
med glas ikring. Med spegl og glas 
blir ljoset frå Byfjorden reflektert 
inn i heisen frå toppen og ned. For 
dei som vil ha trim kan ein ta den 
enorme vindeltrappa som krinsar 
kring heisen mot toppen.

Heilt øverst er det ein svær takteras-
se, som er open for alle bebuarane i 

Kalmarhuset. Her kjem dei skipslik-
nande detaljane endå tydelegare 
fram. Med sine lekre linjer og ovale 
former er det som å vere ombord i eit 
av praktskip frå den tida. 

Før i tida var heilt øverst her oppe at 
leiinga i Æolus haldt til. På eit foto 
har eg til og med sett ein takterasse 
der graset vaks – sterkt inspirert av 
den franske funksjonalisten Les Co-
urbousier. 

Lenge var det også interiør og fasa-
dedetaljar som fortalde direkte kva 
rolle huset hadde hatt – som hoved-
kontor for forsikringsgiganten. Det 
var ingen tvil om at skipsfartslin-

ken var sentral – sjølv om ein no 
også var i gong med vanleg forsi-
kringssal. 

I dag er det 56 år siden Æolus fors-
vann frå radaren og blei ein del av 
Vesta-konsernet. Kalmarhuset er 
derimot tydelegare på radaren enn 
nokon sinne.

I år er det åtti år siden 
Kalmarhuset opna dørene.  
Framleis ragar Leif Grungs 
meisterverk og byens 
første skyskrapar. Går du 
tett innpå huset kan du 
framleis merke ei fjern 
aura av sjøsprøyt.
Få periodar hatt satt meir preg på Ber-
gen enn mellomkrigstida. For det før-
ste fann det stad ein byggeboom utan 
like etter bybrannen. Dette går hand i 
hand med ein voldsom vekst i ei rekke 
handelsnæringar. Det alt dette har til 
felles er sitt utspring i skipsfarten.   

Ein stadig vaksande bergensflåte 
fraktar alt frå sild og korn til kol og 
tørrfisk.

Fysisk var denne veksten synleg i 
hamnebassenget: Det syda i Vågen av 
skip i alle fasongar og storleikar.  
Skipsverfta i Puddefjorden bygde skip 
på skip. Hamna må ha vore ein kako-
foni utan like: Lyden av lossing og all 
motorlarmen. Ved Puddefjorden 
gjekk det i all den lyden svære metall-
skrog kan framkalle.

Ei sentral side av denne utviklinga var 
heilt usynleg for folk fleist. Kva gjorde 
ein om noko ramma skipet? Kva gjor-
de ein om mannskap og lasten om-

bord blei utsett for ulukke? Det var 
faktisk i denne næringa begrepet for-
sikring blei introdusert på 1300-talet; 
forløparen til dagens forsikring av alt 
frå kjæledyr til pianistens arm. Dei 
første forsikringsselskapa blei etabl-
dert for å verne om dei enorme verdi-
ane som blei ført over verdshava. Mel-
lom dei første landa ut var Portugal og 
Spania.

Behovet vart også gjeldande då Noreg 
vaks fram som ein leiande skipsfarts-
nasjon utover 1800-talet. I førstninga 
søkte skipsreiarane forsikringsselska-
pa i Hamburg. Dei første norske skips-
forsikringsselskapa blei grunnlagd då 
norsk skipsfart blei verdsleiande. Eit 

av desse var bergensbasert – Æolus 
heitte dette. I eigarstrukturen fann du 
alt frå Mowinckel og Lehmkuhl til Ege 
og Jebsen.

Æolus – kalla opp etter den greske 
vindguden – utklassar snart ei rekke 
av dei andre i bransjen. Etterkvart 
flytter dei inn i Småstrandgaten 1 kor 
Galleriet ligg idag. Då firmaet seinare 
fekk behov for endå større bygg, fekk 
direktøren ein vill idé. Leif Liby – som 
han heitte – oppsøkte stjernearkitekt 
Leif Grung. 

Kva om funksjonalisten teikna eit sig-
nalbygg? Tomta var svært krevjande 
med store høgdeforskjellar og berg-
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nASjonALdAg: 17. mai-feiring i Bergen med hovedprosesjonen på veg forbi Kal-
marhuset på 1950-talet. LEIF LARSEN, UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN

ARKiteKt: Leif Grung var kjend 
for sine unike stil – både på kles-
fronten og som arkitekt.

 ■ Byggverk er ikkje berre hus. 
Det kan like mykje vere ein båt 
eller ei bru eller ein doning.  
Ifølge definisjonen er byggverk 
alt som er bygd på fast grunn 
- og Bjørgvin er eit område rikt 
på slike reisverk. 

 ■ Forfattar Nicholas Møller-
haug vil i denne serien peike 
på slike spor i fortid og notid. 

 ■ Neste sak kjem 16. februar.


