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byggekunst i 
mur+betong

TANKER 
VED EN 
AVSKJED
– en arkitekts 
bekjennelse og de 
små intervensjoner

av A ina  Dah le

He lene  Sch je r f beck :  Bager i e t ,  1 887,5 1 x6 1 .  G jeng i t t  med t i l la te lse  av  Ca r l  Appe lberg

noen bo, studere og arbeide i Norge må 
de lære seg norsk. Engelsk er et ikke-
kroppslig verdensspråk, tysk er europa-
språket som snakkes av mer enn 100 
millioner tenksomme tenkere, som når de 
kommer til Norge alle lærer norsk. Uten 
opphold, uten unntak. Og de snakker godt. 

Helene Schjerfbeck
Igjen, som ved tiltredelsen, viser jeg to 
malerier av finske Helene Schjerfbeck 
med samme motiv, bakeriet i St. Ives i 
Cornwall. Mens hennes mannlige kollegaer 
malte hav og himmel, gikk Schjerfbeck 
inn i menneskenes hus og hverdag. 

Det gikk 54 år mellom de to versjo-
nene. I samme tidsrom gjorde hun mange 
nye versjoner av andre eldre motiv, men 
med kortere intervaller enn bakeriinteriø-
rene. Motivene som ble tatt frem endret 
ikke karakter, men uttrykk. 

I de mange selvportrettene så man 
kunstnerens modige tolkninger av seg 
selv i tidens løp. Det kunstneriske uttrykk 
holder tritt med tiden og objektets aldring 

og endring. Til slutt står hun på gravens 
rand og i maleriet fastholder hun den 
død som måtte komme med en kunst-
nerisk klarhet og innlevelse; konkret og 
tilstede. Absolutt og fortettet. I bakerise-
rien skjer utviklingen nærmest omvendt, 
rommet mister sine grenser, veggene 
nærmest dematerialiseres, viskes ut, 
men essensen fastholdes. Og fargetonen, 
mørkets og lysets, ja veggenes sjatte-
ringer for ikke å snakke om varmen fra 
bakerovnen, stemmene og stemtheten. 

’Bageriet I’ malte hun i 1887 med 
olje. ’Bageriet II’ som hun malte i 1941, 
også i olje, utpenslet og tørr, er en sterk 
abstrahering av førsteversjonen. Kun det 
vesentlige er tilbake. Handlingen, selv 
uten mennesker tilstede, stemningen og 
lyset. Hun ville ikke vært i stand til å 
abstrahere motivet uten nøye kunnskap 
om og innlevelse i handlingens rom. 
Her veies, eltes, stekes, og det ferdige 
brød frembys delikat og forførende. I 
sitt siste leveår gjør hun en akvarell av 
det samme motivet. Det figurative trer 
stadig tilbake for det stemningsfulle og 
essensielle, ikke i det abstrakte, men i 

I min tiltredelsesforelesning på AHO var 
jeg full av optimisme og fremtidstro. Det 
er jeg fortsatt, nå ved avskjeden et kvart 
århundre senere. For unge mennesker 
tar arkitekturen på alvor, ser muligheter, 
utnytter den, begeistres og begeistrer.  
Stat og kommune, næringsliv og private 
bryr seg om arkitektur. Norsk arkitektur 
går sin seiersgang over verden.  
Arkitekturen har en fremtid i dette landet, 
men vi må ikke ta den for gitt. Som tradi-
sjonen selv, kan disiplinen kun bringes 
videre ved hardt arbeid og bevissthet. 

For se: Verden er snudd på hodet de 
siste 50 årene, kartet er opp ned. Misjo-
nærer sendes nå fra Afrika for å kristne 
Europa. Snart kommer den afrikanske 
nødhjelpen for å få Aftenlandet til å tenke 
og handle riktig. Og de snakker våre 
språk, norsk i Norge, russisk i Russland 
osv. 

Dette skjer parallelt med at våre 
universiteter og høyskoler ikke lenger 
bruker norsk, men engelsk som under-
visningsspråk. Det er katastrofalt, for slik 
mister vi vårt fagspråk. Raskt og effektivt 
ødelegger vi vår arv og vår kultur. Vil 
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Den kaleido skopiske og  
kommen terende bygge - 
kunstspalten er signert Aina  
Dahle, professor ved AHO,  
Arkitektur- og design-  
høgskolen i Oslo.  
Hun er også kjent som  Einar  
Dahle og har siden 1987  
skrevet mer enn hundre  
arkitektur spalter i Mur/m+b,  
Dahle er diplom arkitekt fra  
ETH-Zürich, har egen praksis  
i Oslo, har vært gjestepro- 
fessor ved RWTH-Aachen,  
reiser mye og gjerne, maler akvareller og  
tenker og snakker fritt og høyt; noe blir det  
aforismer av.

Fo
to

: B
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He lene  Sch je r f beck :  Bager i e t  I I ,  1 941 ,  54x48 .  G jeng i t t  med t i l la te lse  av  Ca r l  Appe lberg

det abstraherte. Jeg fascineres av denne 
sterke kvinnen som måtte tåle så mye. 
Og jeg? 

Og jeg
Hva driver jeg med? 
Jeg holder på med mine små arkitektur-
intervensjoner nå som da. Undersøker 
grenser og lysets kraft.  
Prøver å forstå konstruksjonens betyd-
ning for formen, materialenes betydning 
for uttrykket, geometriens og strukturenes 
nådeløse krav til orden og gjentakelse.  
Og tallets betydning. Mål og serie.  
Og naturens kraft og menneskenes evne 
til å bearbeide og utnytte den samme. 

Jeg tenker tilbake på tiden i Dar es 
Salaam, den gang en by på 250 000 
innbyggere, i dag omkring 5 millioner (på 
snaut 50 år). Jeg betrakter resultatet av 
tidens nådeløse gang. Og søker meningen 
med livet. Og alle forbildene: Hvordan 
sortere og fremholde det meningsfulle og 
oppbyggende i dem for seg selv og sine 
studenter? Egentlig har jeg hatt og har en 

drømmetilværelse, for så i ny og ne å 
kunne tegne og få bygget et hus eller en 
kirke. Hva mer kan et menneske forlange. 
Likevel:

Med ett orker jeg ikke mer. Og er som 
den rike kvinnen i Marcel Prousts ’På 
sporet av den tapte tid’, på vei uten opp-
hold til mitt Dresden, fordi jeg er rik. Jeg 
har tid og penger til å legge ut på reisen 
umiddelbart, tanken får ikke modnet seg, 
lengselen får ikke bygget seg opp med 
forventningens pine og glans. Nei, jeg 
drar med en gang. Jeg vet om det for-
jettede land, kunsten, arkitekturen, og jeg 
vil oppleve den. Nesten som en flyktning 
som vi alle er, på vei over havet.

Tar fergen til Frederikshavn og kruser 
nedover Jylland med kona som kartleser. 
Jeg må undersøke hvordan det står til 
med forbildene. 

Sist jeg var i Aalborg glemte jeg Aalto. 
Ikke denne gangen. Jeg opplevde Nord-
jyllands Kunstmuseum som det den gang 
het, første gang i 1981. Nå var museet 
under rehabilitering. Det visste jeg, men 
tok sjansen på at jeg klarte å komme 
inn. Og den frekke får nåde. En snau 

time etter ankomsten på dansk jord står 
jeg på en byggeplass omgitt av lys og 
kjente materialer, tegl, betong, marmor, 
tre, samt en strukturerende konstruksjon 
som gir takt og tone til det meste. Og 
at kunsten ikke var der, var for meg en 
velsignelse. Det var jo rommet jeg var 
kommet for å se. Den andre kunsten blir 
tatt vare på til neste gang. Og den er 
verdt et besøk. Det vet jeg.
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Kunsten – museum  
for moderne kunst

Aalborg, Danmark, 1972

ARKITEKT :  EL ISSA OG ALVAR AALTO  
OG JEAN-JACQUES BARUËL 

REHAB IL ITER ING :  ER IK  MØLLER
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Et vakkert anlegg fra Aaltos hvite periode. 
Konkurransen ble vunnet i 1958, men 
finansielle problemer umuliggjorde bygge-
start frem til 1968.

Museet ligger på kanten av et slette-
landskap på sydsiden av Limfjorden, på 
nordsiden av en bøkeskog som faller bratt 
av i en skrent, i en fordypning (et tidligere 
grustak), og slik forsterkes virkningen 
av en tett vegg som endrer lys og farge 
gjennom årstidene og samtidig beskytter 
huset og kunsten mot sydsolen.

I forbindelse med en større rehabilite-
ring under ledelse av arkitekt Erik Möller, 
blir huset utvendig dresset opp med 
ny og sterkere marmor med en annen 
krystallinsk sammensetning, også denne 
fra Carrera. Museets fasade led samme 
skjebne som det samtidige konserthuset i 
Helsingfors, men begge skal nå kunne stå 
bedre mot aggressiv natur og stråle om 
kapp med det nordiske lyset som inne er 
tatt vare på slik bare Aalto kunne. Rekken 
av intelligente måter å dempe og reflek-
tere lyset på 57 grader nord demonstreres 
grundig. Han kjente stedets polhøyde og 
utnyttet den kunnskapen til å styre lyset 
med skjermer og reflektorer.

Tegningene som vises her er fra 
arkitektkonkurransen og er hentet fra 
bind I av den vakre trebinds-monografien 
om Alvar Aalto utgitt av Artemis forlag 

og med dyktig redaksjonell bearbeidelse 
av den sveitsiske arkitekten Karl Fleig. 
Verket er fortsatt til salgs.  

Grunnrisset er et tilnærmet kvadrat 
hvor utstillingsgalleriene omkranser en 
større sal for skulpturer og sentralhall for 
fleksibel bruk. I snittet bygger museet seg 
opp som en zigguratlignede form.  
Erik Møller har en sikker hånd om reha-
biliteringen. Huset er tilført en ny intern 
trapp til underetasjen som slik blir bedre 
integrert som den viktige forbindelse til 
skulpturpark, amfiet og den store lavere-
liggende gressplenen mot vest.

Kilde: Studiereise oktober 2015,  
det omtalte bokverk, arkitekt Erik Möller  

Foto: AD, seier+seier, Montegomery, 
Kunsten museum
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En kile slått ned i bakken. Slik forklarer 
arkitektene konseptet. Det over bakken 
er synlig, det under usynlig. Slik er også 
arkeologenes hverdag, kanskje også et-
nologene. Noe synlig, det meste usynlig.

Vi befinner oss i Skode bakker syd for 
Århus, i herre gården Moesgaards vakre 
kulturlandskap med grønne enger og i 
Marselisborg skogens naboskap, tett på 
noen vikingtids minner og en kopi av en 
tidlig middelalderkirke i tre. Inspirert av 
Operaen i Oslo betraktes det gress- og 
mosekledde skråtaket til å gå på som en 
demokratisk gest. Betongkonstruksjonen 
fremstår som et abstrahert stykke land-
skap av ukjent dimensjon og egenart i 
det danske, blide landskap.

Med en mektighet som bare overgås 
av betongpylonene til broen over Øresund 
og den mer nærliggende Storebæltbroen 
som rager langt høyere enn Himmel-
bjerget. Og godt synlig langt til havs, fra 
Århusbukten. Et seilingsmerke mer enn 
et ikon?

Uansett, den rektangulære betongski-
ven er godt synlig og meget fotogen, 
både som modell, som data-illustrasjon 
og som virkelighet. Det er da også 

Moesgaard museum, Aarhus, Danmark, 2013

ARKITEKT :  HENN ING LARSEN ARCH ITECTS 
LANDSKAP :  KR ISTINE  JENSENS TEGNESTUE



57

m
ur

+
be

to
ng

 
  

4 
• 

20
15

tatt en mengde forføreriske bilder av 
gjenstanden som er resultat av en 
arkitektkonkurranse som Henning Larsen 
Architects vant i 2005 i samarbeid med 
Kristine Jensens tegnestue. Men er det 
egentlig et godt sted å komme til, å være 
i? Man kjemper seg opp den skrånende 
bakke for å tre inn under en brem som 
er skråere, les brattere, enn terrengfallet, 
som en konkurrent til dette. Som et stil-
las i en hoppbakke. Og man kommer inn 
sånn omtrent midtveis, ved hoppet. Har 
ova rennet over seg og unnarennet under 
seg, men befinner seg innunder begge. 
Inntil man trer ut på taket for å nyte 
utsikten, maten, luften og vindene.

Vestibylen er selv den romlige attrak-
sjonen under et skråtak (pulttak) som er 
sterkt tilstedeværende. På inngangsplanet 
fordelingsrommet finner man butikk, kafe, 
trapp og heis og inngang til auditorium og 
utgang til en horisontal altan og den skrå 
gressbakken som knytter seg til engen 
rundt.

Den overstore trappen er utformet som 
et sitteredskap, et amfi, og utgjør den 
tredje skråflaten som bringer en ned og 
under jorden eller opp til et eksklusivt 

observatorium med to ørelappstoler, den 
eneste motbevegelse i anlegget.

Opplevelsesmessig blir man fort ferdig 
med dette hovedrommet, vestibylen. Til 
sammen blir de tre nevnte skrålinjene 
for mye. Det er ingen motvekt som retter 
opp ’skjevhetene’. Intet kontrapunkt som 
i Berlin-filharmonien. Alt går bare en 
vei, nedover. Betongveggen i seg selv er 
vakker, pilarene forklarer konstruksjonen 
og styrker troen på at her er bærekraften 
i orden. Og at et museum med så meget 
areal (16.000 m2) også under bakken, 
drar nytte av jordvarmen, kan man i all 
beskjedenhet anta.

Det er det utvendige som begeistrer 
meg, landskapet. Møtet mellom natur, 
kultur, arkitektur. De ordnede rekker 
av bøketrær to be, blandingen av store 
gatestein med grus og gress som sklir inn 
i hverandre. Ingen skarpe kanter, stål eller 
kantstein i bakken, nei, flytende overgan-
ger, mykt, likevel presist. Deilig.

Vi reiser videre mot Kongens Køben-
havn i visshet om at arkitektur er mer 
enn konsepter.

 
Kilde: Studiereise oktober 2015

Foto: Medieafdelingen –  
Moesgaard Museum
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Burntwood School

Wandsworth, London, Storbritannia, 2014

ARKITEKT :  ALLFORD HALL MONAGHAN MORR IS  (AHMM)

kvaliteter som er feiret med et drøss av 
priser siste året.

Tilsettingsstoffer i betongen sikrer 
tilnærmet jevn tone i de lyse som de 
mørke elementene. Avfasete kanter som 
møter hverandre i fuger koblet med 
den krevende dryppnesen gir sitt til det 
elegante og det praktiske ved fasadene. 
 Takbeslag er uunngåelig med slike 
løsninger, og selv denne elendighet har 
arkitekt og blikken slager fått til. Etter 
det som sies av arkitekten, er også den 
plasstøpte betongen av gjennomgående 
høy kvalitet i sine 50 shades of grey.

Kilde: Arkitekten
Foto: Timothy Soar, 2015 RIBA Stirling Prize

S i t uas j on
1  kuns t  og  tekno log i
2  kommun ikas j on
3 matemat i kk  og  v i tenskap
4 eks i s t .  svømmeha l l  og  gymsa l
5  i d re t t
6  eks i s t .  saml i ngssa l
7  hande ls fag

En skole fra 1950-årene får nye bygnin-
ger for undervisning og kroppsøving. 

De skulpturelle, fasetterte, etasje-
høye betongelementene med varierende 
lengder 3 meter og 4,5 meter som går 
opp i klasseroms-modulen på 7,5 meter 
gir anlegget som består av 4-etasjes 
’paviljonger’ et livfullt uttrykk. Betong-
elementenes dybde og ulike lysåpninger 
med tilhørende skråflater sørger for spil-
let mellom skygge og refleksjon, mørke 
og lys, det tette og det åpne. Når man 
tillegger at hver av de i utgangspunktet 
’kjedelige’ parallellepipeder i planen 
oppviser dobbelhøye rom der ganger 
møter fasader forstår man at spillet i fa-
saden ikke alene utgjør de arkitektoniske 

8 dans  og  d rama .  Sp i sesa l
9  hoved inngang  fo r  gående
10  leveranser
1 1  sekundær inngang  fo r  e lever
12  persona l i nngang ,  leveranser
13  persona lpa rker i ng
14  lek  og  spo r t
15  fo tba l l -  og  and re  baner
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Den lille gulhvite teglsten. Ute som inne 
den samme gulhvite, danske teglsten. 
På gulv, vegger, buer, prekestol og pulpit, 
i krypt og tårntrapper. 10-skifts forband  
sørger for jevne flater uten synlig møn-
ster. 

Ingeniøren P.V.Jensen-Klint visste å 
bruke materialene riktig. I fundamenter  
og pilarenes indre er det brukt rød 
jobbe stein. Og trøstig har ingeniøren som 
en stund også studerte maleriet, blitt 
arkitekt i en tid som ellers preges av 
store omveltninger. Han har holdt fast på 
tanken om den materialrette konstruk-
sjonen. 

P.V. Jensen-Klint kunne vise til 
flere moderne landsbykirker bygget 
under hans ledelse. Det var tradisjon 
at landsbykirken ble bygget på stedets 
høyeste punkt. Det er også tilfelle her 
på Bispebjerget, hele 31 meter over 
havet, hvor det ble bestemt at kirken 
skulle bygges. Til slutt. Og med et 49 
meter høyt, tredelt tårn som fanger opp 
basilika snittet med hovedskip og sideskip 
i én sammenhengende gest.

Grundtvigkirken

København, Danmark 1940

ARKITEKT :  PEDER V ILHELM JENSEN-KL INT ( 1853–1930)OG SØNNEN KAARE KL INT ( 1888–1954 )

Men det var etter fem års leting etter 
tomt. For oppdraget var i utgangspunktet 
ikke å bygge en kirke, men et minnes-
merke over folkeopplyseren, presten og 
salmedikteren N.F.S. Grundtvig. Den første 
konkurransen om et minnesmerke ble 
gjennomført i 1912 uten å bli avgjort. En 
ny konkurranse, fortsatt om et minnes-
merke, ble utskrevet og avgjort(?) i 1913. 
P.V. Jensen-Klint fikk, sammen med Ivar 
Bentsen, 2. premie med et markant tårn, 
en tårnkirke. 

Men Jensen-Klint var smart og viste 
hvordan tårnet ble en tårnkirke som kunne 
kobles til et mektig kirkerom til minne om 
Grundtvig. En modell ble utstilt i Køben-
havns rådhus til allmenn begeistring. 
Hele arkitekt- og kunstnerstanden gikk 
sammen om en landsomfattende penge-
innsamling for å realisere kirken som først 
var tenkt plassert flere St. Jørgens Sø, 
deretter på et par kystnære bastioner. Men 
ingen av disse lå på et høydepunkt, og 
Jensen-Klint var lykkelig den dagen man 
fant å inkorporere kirken i et boligområde 
planlagt på høyden ved Fredriksborgveien.

Kirken er et majestetisk monument over 
Grundtvig, men også over kunsten og arki-
tekturen, og teglstenen. Arkitekten Thomas 
Bo Jensen har skrevet en praktfull mono-
grafi som rommer alt fra kunsten, lidelsen, 
kjærligheten og livet. Og de mange stør-
relsene som støttet det nærmest utenkelig 
forehavendet som plasserte far og sønn 
på kartet.

Mens de fleste prosjekter reduseres i 
prosessen, skjer det omvendte med denne 
kirken. Den blir bredere, lengre og høyere. 
Proporsjonene blir bedre, sikrere. Den blir 
et fullkomment kunstverk som oppfyller 
drømmen om det uoppnåelige. Ingeniøren 
som forsøkte seg som kunstner opplever 
å nå det fullkomne øyeblikk som arkitekt. 
For en lykke det må ha vært. Men kirken 
så han aldri ferdig. Han døde midtveis, i 
1930. Sønnen Kaare Klint bragte foretaket 
vel i havn i 1940.

Kilde: Studietur oktober 2015. Thomas 
Bo Jensen: P.V Jensen-Klint, Kunst-

akademiets Arkitektskoles forlag, 2007
Foto: seier+seier og Hans Andersen

M id t sk i p  og  ko r
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Ves t fasaden
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Jesu Moder Marias kloster er det første 
som er bygget i Sverige i moderne tid.

Benediktinermunken og arkitekt Hans 
van der Laan (1904–1991) fra Nederland 
har også tegnet klosteret i Vaals som han 
tilhørte. St Benedikts berømte parole var 
’be og arbeid’, ora et labora.

Hans van der Laan utviklet teoretiske 
betraktninger om orden, mål og propor-
sjoner i sin arkitektur og skrev bøkene 
Het plastisch getal (det romlige tall) 1967 
og De architectonische ruimte (det arki-
tektoniske rom) 1977 med utgangspunkt i 
fibonanccis tallrekke og gylne snitt.

Materialene er enkle, fargeholdningen 
dempet og møblene kraftige, gråblåmalte 
og tunge. Men rommene balanserer og gir 
sinnet ro.

 
Kilde: Studietur oktober 2015

Foto: AD og mariavall.se 

Nonneklosteret i Mariavall, Tomelilla, Sverige, 1995

ARKITEKT :  DOM HANS VAN DER LAAN ,  R IK  VAN DER LAAN ,  RUD I  DE  BRU IN
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Prestegården i Sövestad, Sverige, 1965

ARKITEKT :  BENGT EDMAN

Bengt Edmann (1922–2000) arbeidet  med 
materialene i sin opprinnelige egen-
farge og egenstofflighet. Prestegården i 
Sövestad er et vakkert eksempel på den 
brutalistiske arkitekturen som utviklet seg 
i Sverige, særlig Skåne på 60- og 70-tal-
let. Han var utdannet på KTH og gjorde 
sine første hus i Stockholmstraktene før 
han ble professor på Tekniska Högsko-
lan i Lund før han ble professor på KTH, 
Stockholm.

Prestegården er bolig, administrasjon 
og forsamlings-møterom samlet under et 
stort tegltak, omsluttet av grovmurt tegl 
satt på en kraftig vertikal bordforskalet 
betongsokkel som både følger og holder 
igjen terrengfallet.

Kilde: Studietur oktober 2015
Foto: AD
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Klockarebackens 
kapell

Höör, Sverige 1972

ARKITEKT :  BERNT NYBERG

Øverst på en vakker kirkegård der denne 
møter et dalsøkk mot et lokalt skogs-
belte, ligger kapellet som grense og 
krone på samme tid. 

Samme vakre teglbrutalisme som 
Lewerentz og Edman, bare at her er 
flere elementer i virksomhet, kraftig stål 
som bærer kassett-taket som er fridd 
fra veggene med en slisse som tar ned 
overlyset. Samme påsatte isolerglass som 
Lewerentz. Og de er som hos Lewerenz 
benyttet samme mørke Hälsingborgtegl.

Kilde: Studietur oktober 2015
Foto: AD
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Sankt Petri kyrka, Klippan, Sverige 1966

S IGURD LEWERENTZ ( 1885–1975 )

På en trekantet tomt settes det kvadra-
tiske kirkerommet som omkranses av 
en vinkelformet bygning for kontorer og 
forsamlingsrom. Mot hovedveien i nord 
stikker to rare volum ut: Det østre med 
pulttak er knapt høyere enn de øvrige 
formene og inneholder klokker med sak-
risti under. Det vestre volumet rommer 
hovedinngangen som nås i mellomrommet 
mellom de to, fra det noe høyereliggende 
fortau ned til våpenhuset med garderobe 
innenfor. 

Prosesjonsinngangen skjer fra vest, 
fra parken med vannspeilet og direkte 
inn i kirkerommet. intet vindfang. Kun en 
dør og så er du inne på teglgulvet som 
skrår svakt ned til det viktigste bordet, 
offerstedet, alteret som er det opphøyde 
og fra hvor liturgien styrer rommets bruk 
og mening. 

Dåpsstedet er en sprekk i gulvet som 
på den ene siden er bøyd opp som en 

Dåpss tede t  e r  en  sp rekk  i  gu lve t  som på den  ene  s i den  er  bøyd  
opp  som en j o rdsko rpe .  Vanne t  kommer  f ra  e t  overs to r t  kamskje l l

F ra  øs t
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P lan
1   ba r nea k t iv i te te r
2  samta le rom
3 samta le rom
4 k i r ke t jener
5  f r i t i d s loka le
6  fo r s t ue
7  kjøkken
8 fo r s t ue
9 p res tekon to r
10  a rk iv
1 1  men ighe t s råd
12  fo ren i ngs rom
13 kon f i rman tsa l
1 4  fo r s t ue
15  toa le t t
16  t oa le t t
1 7  kjøkken
18  fo r s t ue
19  saml i ngssa l
20 pe i s

2 1  scene
22 kan to r
23 p res tega rderobe
24 sa k r i s t i
25  hoved inngang
26 våpenhus/ 
 And reaskape l l
27  o f f e ra l te r
28 ven te rom
29 o rge l
30 p rekes to l
3 1  b i skopss to l
32 p res tebenk
33 a l te r
34 k i r ke rom
35 ko rs
36 døpe fon t
37 gobe l i n
38 Po r ta  Reg ia
39 mur
40 ungdoms loka le

F ra  sydves t
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Ves t fasaden  med p roses j ons i nngangen  – Po r ta  Reg ia

Hoved inngang  på  no rds i den ,  f ra  de t  høyere l i ggende  fo r taue t .  I nngangen  t i l  vens t re  leder  t i l  sa k r i s t i  og  p res tega rderobe
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jordskorpe. Vannet kommer fra et over-
stort kamskjell satt på et stålstativ. Vi er 
på vandring i ørkenen, har slått på klip-
pen og funnet vann og slått opp telt. 

Rommet er skumt, rommets grenser 
visket ut. Firkanttelt med samme stoff 
på vegg, tak og gulv. Stoffet er samme 
teglstein som ute, mørk Hälsingborgstein 
plukket på teglverket av arkitekten selv. 
Teltets tak er holdt oppe av en enorm 
stålpilar med et tverrstilt åk som til 
sammen kan tolkes som Kristi kropp og 
kors, et konstruktivt krusifiks som bærer 
de oppstikkende stolper av stål sveiset 
til stålskinnene som bærer de ulikehøye 
teglhvelv. Slik blir man påminnet om 
livets sårbarhet og den beskyttelse og 
omsorg de omsluttes av, som trer inn i 
dette hellige rom.

Lewerentz var på byggeplassen hver 
dag, han visste hvordan man bygget med 
tegl og viste murerne det som for ham 
var viktig, omsorgen for materialene og 
det rommet de skulle konstituere. Ingen 
sten skulle deles, kun hele stener skulle 
benyttes. Teglmodulen ble lagt til side 
og stussfugene fikk være så brede de 
måtte være for å få et sammenbindende 
forband.

To tidligere besøk hadde satt sine spor 
og holdt fast drømmer og tanker i mitt 
indre, nå fornyet og forsterket.

På vei nordover tenkte jeg; Hvor ofte 
skal man dra sine studenter til Asia, 
Amerika, Afrika, kontinentet, på studietur? 
En rundtur fra Ålborg til Oslo dekker de 
viktigste begivenheter i arkitektur historien, 
i arkitekturen over hodet. 

Og jeg vet at jeg ved denne anledning 
ikke var i Malmø, Lund, Gøteborg. Jeg 
trakk pusten og kjørte forbi. Vel hjemme 
gledet jeg meg over Janne Ahlins vakre 
betraktinger om Sigurd Lewerentz virke. 
Jeg hadde sett nok og trengte å fordype 
meg i boken som formidler virkeligheten, 
for å benytte et Are Vesterlid-uttrykk. 

Kilde: Studietur oktober 2015, Janne 
Ahlin: Sigurd Lewerentz, Architect, 1987

Foto: Anders Clausson, 
 www. sanktpetrikyrka.se og AD

S tuss fugene  f i kk  være  så  b rede  de  måt te  være  fo r  å  f å  e t  sammenb indende  fo rband

Take t  ho ldes  oppe  av  en  eno rm s tå lp i la r  med e t  tve r r s t i l t  åk ,  e t  kons t r uk t iv t 
k rus i f i ks  som bærer  de  opps t i kkende  s to lpe r  av  s tå l  sve i se t  t i l  s t å lsk i nnene 

som bærer  de  u l i kehøye  teg lhve lv


