Amerikansk spirit
og skandinavisk
tilnærming
i et kjemperom
Ved Vår Frelsers gravlund ligger et usedvanlig hus. Det såkalte Egebergslottet ble
oppført i 1899 av familien Westye Egeberg med Halfdan Berle som arkitekt, og var den
gang da, og skulle tro til alle tider, Oslos største enebolig med sine 1600 kvadratmeter.
På 1930-tallet ble anlegget bygget om til leiligheter, og inneholder nå ca 45 boenheter.
Arkitekt Casper Mork Ulnes, Lexie, en hund og to barn bor i dag i det som var biljardstuen
i fordums storhetstid.
Casper har bodd store deler av livet utenfor Norges grenser (med foreldre i utenlandsfart),
så hans arkitektvirksomhet er delt mellom et lite kontor i Bjerregårdsgate i Oslo og en
større drift i San Francisco. 90% av hans oppdrag er på den amerikanske vestkysten.
Allikevel er hovedbasen nær St Hanshaugen og på toppen av Egebergslottet. Dette er
et utrolig sted midt i byen men nesten som på landet. Huset er tilbaketrukket fra veien,
biltrafikken er minimal og gravlundens trær demper byens støy fra det tettere byområdet
mot Ullevålsveien og Regjeringskvartalet. En stille plett, og de blå Skillaene er i ferd med
å blomstre i solbakken der inne i parken.
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Kjøkkenet har disk og hyller lagd av stor Dinesen-plank som en øy mot rommet. Mot kjøkkenbenken har den hyller til oppbevaring, mens motsatt er frokostplass med diverse barstoler.
Spisebordet har Eames-stoler og et par gamle, amerikanskkjøpte klassikere fra 60-årene.
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Casper & co bor på toppen i det som kalles tårnhuset. Fra oppgangen
kommer man direkte inn i det tidligere biljardrommet; et kjemperom
på minst 90 kvadratmeter og med stor takhøyde. Her er det vinduer
mot sør og vest og dermed særdeles lyst. Rommet er møblert med
flere sittegrupper, på midten står et stort spisebord og på endeveggen
er det kjøkkenbenk. Det er god plass mellom møblene og det er luft.
Et gjesterom og bad ligger inntil hovedrommet. Bak kjøkkenet leder
en lyseblå rettløpstrapp opp til loftet med en forstue. Videre en halv
etasje opp en ståltrapp er det et stort master bedroom, barnerom
med køyesenger og et bad, det hele hyggelig og lunt under skråtaket,
de gamle konstruksjonene og flere overlysvinduer. Ganske uvanlig
situasjon; det store hovedrommets tydelige og eksakte form og mektige
volum i kontrast til den intime og lavloftede situasjonen der oppe på
loftet. Urban New York-stemning med Dry Martini i en Herman Millersofa, kontra hyttefølelse med pledd og regn som trommer på taket.
-Hva dere var ute etter når dere planla rehabiliteringen?
-Vi ønsket å forvandle romfølelsen til sin opprinnelige situasjon (etasjen besto opprinnelig av mange små rom) som biljardsal og lage ett
stort rom som passet til familien. Jeg er litt lysfølsom etter å ha bodd i
California i over 20 år og ønsket å skape et lyst rom som kunne hjelpe
meg gjennom de lange mørke nettene på den norske høsten.

Det store rommet har kjøkken i den ene enden og
sittegrupper i motsatt ende. Den hvite skinnsofaen er
en Florence Knoll Armless fra 60-tallet, mens den grå,
store sofaen heter Mags fra Hay. Taklampene heter Non
Random og er fra Moooi. De fleste av bildene er malt av
Caspers mor Randi Mork Ulnes.

-Hva slags prosjekter dere arbeider med for tiden?
I San Francisco: ”Secret Project” for California College of Arts som
innebærer en paviljong for en ny linje der jeg tok bachelorgraden
min, pitch for pilot/prototype kontorprosjekt for Silicon Valley start-up
inkubator, samt flere ferieboliger og eneboliger rundt omkring i NordCalifornia. I Oslo jobber vi med en hytte på Mylla og flere eneboliger
rundt omkring på Østlandet.
-Hvordan det er å pendle til California?
-Pendlingen gir meg en helt grei rytme. Er i California fem dager hver
4-6 uke. Blir fylt av energien der (som i disse dager er i fullt gir pga
Silicon Valley med google, facebook, twitter osv), og så er det tilbake til
Norge hvor vi har mye mer ro til å tegne videre på prosjektene til neste
runde. Det gir oss en god rytme på arbeidet og et sunt momentum
rundt prosjektene. Har daglige samtaler med San Francisco så det blir
noen sene kvelder pga ni timers tidsforskjell.
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-Det beste ved San Francisco og det beste ved Oslo?
-San Francisco har stor blå himmel og sollys, og mennesker som har
en utrolig positiv vibe. Dessuten har de ferske råvarer hele året, og
burritos. Oslo har naturen. Å bo i sentrum av en hovedstad og samtidig
kunne være i skibakken eller i marka på 20 minutter er en utrolig kvalitet.
Likeledes på sommeren; å kunne være på fjorden en varm sommerkveld
etter jobb med grilling og bading med barna, og med god sjømat.
Innredningen preges av beboernes historie og delte tilværelse. Det
nye, stramme og hvite kjøkkenet har fått en øy bygget av brede
Dinesenplanker. Denne inneholder diverse oppbevaring og kan være
frokostplass på tre barstoler. Spisebordet er en gammel modell i tre
med utvidelsesmuligheter, omkranset av noen Eamesstoler og et
par amerikanske, moderne klassikere fra 60-årene av ukjent merke.
Ved vinduene står sittemøblene i vinkel mellom to gamle arkivskap.
Salongbordet er kun en kasse og noen digre bøker (boken om The
Case Study Houses i California er jo enorm). Til det hele er det også
tilsatt en dose gamle møbler, stoler, småbord og liknende, som er både
arvestykker og bruktkjøp. På veggene er det diverse malerier utført av
Caspers mor. Dette er utrolige rom, store kontraster og usedvanlig urban
living som preges sterkt av familiens internasjonale tilknytning. Her er det
både praktisk skandinavisk tilnærming og amerikansk spirit. En bra mix.
morkulnes.com

Loftsetasjen har et allrom, to soverom og bad. En rettløpstrapp leder opp fra
hovedetasjen og det store rommt. En ståltrapp fører videre en halv etasje opp
til soverommene oppunder taket.
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Fra master bedroom er det sikt gjennom et stort vindu ned og tilbake til rettløpstrappen og allrommet. Her, helt øverst, er det nesten hyttefølelse med
trekonstruksjoner og pledd når regnet trommer på overlysvinduene.

