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S ide  47–49 :
S t .  Ha l lva rd  k i r ke  og  k los te r  på 

Enerhaugen  i  Os lo ,  1966 ,  
Kje l l  Lund  og  N i ls  S laa t t o  ( se  også 

s i de  66 )
Fo to :  J i r i  Hav ran

byggekunst i mur+betong

GODE BYGGHERRER 
OG GODE HUS
av A ina  Dah le

Den kaleido skopiske og  
kommen terende bygge - 
kunstspalten er signert  
Aina Dahle. 
Aina 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 professor  
ved AHO, Arkitektur- og  
designhøgskolen i Oslo og  
gjesteprofessor ved RWTH- 
Aachen. Hun reiser mye og gjerne, maler 
akvareller og tenker og snakker fritt og høyt; 
noe blir det aforismer av.

Fo
to

: B
. D

ah
le
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For ti år siden reiste jeg land og strand 
rundt på jakt etter de gode kirkehus til 
boken jeg skrev: KIRKER I NORGE. Bind 
6 omhandlet modernismen og vår tid. 
De utvalgte kirkene, 42 av 250 som jeg 
besiktiget, ble mesterlig fotografert av Jiri 
Havran på eget forlag, Arfo. 

I dag, som medarkitekt for kirker under 
prosjektering og oppføring, har jeg stor 
glede av å lese det jeg selv skrev. Det er 
så lett å glemme, også at noen av tek-
stene var bra. Til å forstå. Og til å tro på.

Felles for de fleste kirkene i boken var 
'lidelseshistorien', den meget lange og 
møysommelige tilblivelsen, ofte 40 år fra 
første kirkeforening startet innsamling til 
kirken sto ferdig. Stafettpinnen gikk fra 
kvinne til mann, og mann til kvinne gjen-
nom flere ledd, byggherren skiftet stadig 
syn på program og budsjett, men drømmen 
og visjonen sto fast. 

En kirke har en annerledes historie enn 
andre hus, men de skal bygges, og det i 
seg selv er en enorm kraftanstrengelse for 
alle som deltar, mange med ulike idealer 
og intensjoner. Jeg kjenner til en kirke 
som ble reist på en meget spesiell måte. 
Hør:

En arkitektkonkurranse i 1932 om Notod-
den kirke ble vunnet av Dagfinn  Morseth 
og Mads Wiel Gedde. Men kommunen 
hadde ikke råd til å bygge det 'overskri-
dende'. Både arkitektene og menigheten 
sto foran en håpløs ørkenvandring da 
kommunen i 1937 fikk kirken i gave av 
Tinfos papirfabrikk ved direktør H. B. 
Holta, på én betingelse: Holta skulle 
bestemme byggekomiteens sammenset-
ning. Den skulle kun bestå av én per-
son, ham selv. Den gode byggherre, den 
besluttsomme og engasjerte som sørget 
for god kontakt mellom seg og arkitekten 
og byggmesteren. Kirken, i bærende tegl, 
ble bygget på ti måneder og ble innviet 
1938. «En grei ordning for arkitekter» 
konkluderte arkitektene. 

Det blir ikke gode hus hvis ikke byggher-
ren, THE CLIENT, er god, sier Richard 
Meier (82 år), Pritzker Prize-vinner i 1984. 
Men verre er det om du ingen byggherre 
har. Arkitekter trenger en de kan drømme 
med, en de kan fabulere med, en de kan 
reise med. 

Da Kjell Lund tegnet kirken på Enerhau-
gen, St. Hallvard, dro han og byggherren, 

pater Johan Castricum, på tur i Europa på 
leting etter det sakrale rom og mysteriet, 
det overskridende. Det ble en vellykket 
pilegrimsreise som la grunnlaget for et 
av samtids arkitekturens mest magiske 
kultrom – som overhodet ikke var ferdig-
prosjektert da byggingen startet. 

På kontoret satt arkitektene Gaute 
Baalsrud, Are Telje, Jon Haug og Helge 
Krafft i lykkelig helspenn ventende på 
det store brak. Gjennombruddet. Tak. 
Konstruksjonen ble først konsipert etter 
at murerne nådde gesimsen. Det parabol-
ske, skjevsentrerte betongskallet ble det 
første CAD-tegnede i Norge. Det vil si: 
det ble beregnet av en stor datamaskin 
i London og stukket ut på stedet med 
hengende pinner i et 1 x 1 meters raster 
som beskrev punkter på en den dob-
beltkrumme overflaten av det 9 cm tykke 
skallet. Byggherren tok risiko. Ingeniørene 
Borring og Rognerud satt med sin reg-
nestaver og kontrollerte statikken. Og et 
sakralt rom oppsto, summen av det mål-
bare, det umålbare, det sikre og det usi-
kre. Arkitekt og byggherre kunne drømme, 
dikte og begeistre hverandre gjensidig. De 
var ikke sikre, men de flyttet fjell.
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ned i meg. Tenk om byggevett reglene kunne være like greie; fyndige nok til et oppslag 
på innsiden av dodøra på brakka og kontorene til dem som prosjekterer. Da ville byg-
gefeilene, kolli sjonene og grunnstøtingene vært færre. Det ville knaket mindre i rigg og 
rær, sammenføyninger og nater, spanter, fuger og ventiler.

Fra Wikipedia leser vi om Sjøvettreglene:

• Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

• Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

• Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.

• Følg Sjøveisreglene.  
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

• Bruk redningsvest eller flyteplagg.  
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

• Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

• Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

• Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde 
deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

Oppsummert handler sjøvettreglene om hensyn og respekt for elementene, hverandre og 
farkost og at man tar høyde for mulige ulykker gjennom å være forutseende. Kort og 
godt planlegging og kunnskapstilegning. 

DiBK utfordres til å lage noe like enkelt. Det er altfor mange som går på grunn. TEK 
10 og TEK 17 har bare tilført uønskede kontroll-ledd og byråkrati. Men verst av alt, red-
sel. Redde byggherrer og redde arkitekter er en håpløs kombinasjon. Ingen flyt, intet løft. 
Bare dårlige hus og ingen tillit.

En arkitekt uten byggherre  
er som et skip uten vann 
Og om det var vann, ville Seneca, en 
samtidig av Vitruvius, si: «For den som 
ikke vet hvor han skal, er enhver vind 
dårlig». Og slik gikk nok en sommer, 
slettet av forløpet. Det ble vind og vann 
og seil og sjø og regn og mange gode 
tegn. Men også dårlige. Stein Mehren dør, 
han som skrev:

«Vi reiste en gang katedraler, ikke for 
å fange mennesker, men for å holde 
våre liv fast i overskridelsens gåter»

Kan vi lære av denne historien og his-
torien selv? Ja, vi kan. Engang var det 
enkle enkelt og det gode rett. «Huset var 
lite og rødt», skrev Johan Borgen, som 
minner oss om at når du er midt i august, 
er livet ditt blitt en sommer kortere.

Sjølivet er oppskrytt. Særlig seiling, som 
koster like mye som det smaker. Men om 
du ror eller seiler, om du padler eller 
går for motor, det er sjøvettreglene som 
gjelder. Jeg har dem alltid oppslått foran 
meg på do og lar informasjonen synke 
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Herningsholm yrkesskole

Jylland, Danmark, 2017 

ARKITEKT :  C . F .MØLLER ,  AARHUS

C .F .  Mø l le r  b le  g runn lag t  i  1924 og  ha r 
nå  350 ansa t te  i  Aa rhus  (HQ ) ,  Aa lbo rg , 
Københav n ,  Os lo ,  S tockho lm og London . 
I  193 1  van t  C . F .  Mø l le r  konku r ransen  om 
Aarhus  un ivers i te t  sammen med Kay Fi sker 
og  Pov l  S tegmann .  S i den  den  gang ha r 
un ivers i te te t  vær t  f i rmae ts  gode byggher re 
–  hv i s  i kke  EUs  a rk i tek td i rek t iv  nå  ha r  spen t 
ben  på  dem også . 

GREEN SPACES

AMPHITHEATRE

RAMBLA

NEW URBAN PLAZAS

Canteen
Main Hall Main

O�ce

Canteen

GREEN SPACES

GREEN SPACES
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Yrkesskolen utenfor Herning er resultat 
av en arkitektkonkurranse hvor C.F. Møller 
vant 1. premie i 2014. Byggestart samme 
år. 4700 m2 BTA. 
 
Samlet under et stort pulttak organiseres 
arkitekturen for sosialt liv og læring. Fot-
avtrykkets T-form er skjult av takplanens 
L-form, men hindrer ikke det samlende 
grep for denne læreanstalt som ligger 
midt i et campus-område bestående av 
andre institutter, fakulteter og skoler. 

Nær T-ens knutepunkt ligger heis og 
hovedtrapp. Tre sekundærtrapper betjener 
T-ens tre armer. Når inngang og trapp 
har funnet sin plass er planløsningen på 
det nærmeste i boks. Nå gjenstår bare 
konstruksjonen og klimaskallet, distribu-
sjon av luft og fjerning av rusk og rask og 
alt det andre som hører med og som de 
fleste klarer å koordinere og utforme til 
gode opplevelser og hensiktsmessig bruk. 
Det kan danskene, både arkitektene og 
ingeniørene, men også entreprenørene. 

Jeg har hatt stor glede av samarbeid  
med C.G.Jensen om Ungdomshallen  på 
Jordal og OL-hallen på Hamar, som jeg 
sammen med Arkitektgruppen  i Aarhus 
uoffisielt vant i 1990. Ikke et vikingskip, 
for den kan ikke hvelves med bunnen i 
været, men det kan «en sprukken holk» 
som Prøisen visste å seile på Mjøsa til 
vinteren kom og den ble lagt i Åkersvika 
for å forberede vinterlekene og iskamp 
på den millimeterpresise påstøp med 
kjølerør til 30 millioner norske kroner. 
En sprukken holk med spanter av limtre 
som spente 126 meter på tvers og ellers 
solid betong til tribuner og fundamenter 
i et herlig samarbeid mellom Svendby 
Consulting og Kristoffer Apeland og 
arkitektene. 

Adkomst fra syd under en stor over-
dekning som gir solavskjerming av den 
transparente fasade. Mot Rambla i øst en 
solid fasade. Mot nord en differensiert 
åpen og lukket fasade med to trappehus 
og mindre undervisningsrom. Ideen er å 
unngå den tradisjonelle, lagdelte skolen 
og i stedet legge til rette for en dynamisk 
plan som med sine generelle og spesielle 
rom kan utnyttes ulikt gjennom forløpet. 
Ikke fleksibel som sådan, men utnyttbar 
og differensiert.

 
Kilde og illustrasjoner:  

Arkitekten; www.cfmoller.com
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P lan  2 .  e tas je

P lan  1 .  e tas je

P lan  3 .  e tas je
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Arkitektkonkurransen ble vunnet i 2007. Byggestart 2014.  
2070 m2 BTA. 

Den realiserte skolen ligner ikke på vinner prosjektet. 60-talls-
skolen som  sperret utsikten fra gamleskolen og skolegården mot 
landsbyen og Bielersjøen ble revet, etter mye om og men, men 
lykkeligvis. Det tapte areal som denne skolebygningen represen-
terte ble innbefattet i det nye romprogrammet, som nå inne holder 
både barnetrinn og barnehage. 

Vi befinner oss i Juraområdet; kalk holdig jord for gode viner 
og pussede hus i varme gråtoner ton i ton. Så er da dette skole-
huset utvendig stramt og vakkert proporsjonert, men med myke 
overganger mot himmel, bakke og landskap. Den ytre stramhet 
er religiøst betinget. Vi er ikke langt fra Le Corbusiers fødested 

Barneskole i La Neuveville

Kanton Bern, Sveits, 2016 

ARKITEKT :  
KUHLBRODT&PETERS OG BEAT AEBERHARD ,  ZÜR ICH 

Sn i t t
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P lan  4

og fra Zwinglis Zürich går den rett linje til 
Geneve og Calvin. To store reformatorer 
som ikke tillot pynt og dill. 

Inne er det på samme måte, men fra 
den pussede, utvendige betongen er det 
inne brukt insitu-støpt betong med stor 
nøyaktighet og et resultat som imponerer . 
Skarpe hjørner, kontinuitet i flater, åpen 
trapp gjennom alle etasjer. Vertikale 
føringer er begrenset til heissjakten. Den 
ligger fast, mens trappeløpene utvikler 
seg rytmisk sideveis og oppover og 
nødvendigvis nedover i én eneste stor 
vertikal og diagonal bevegelse som følger 
etasjenes ulike planløsninger. 

Man må ikke ha vært i denne romfølge 
for å forstå den elegante romlige kom-
pleksiteten. Akustikken skal være overras-

kende god, takket være et godt samarbeid 
mellom de ulike fagene. Lyddemping og 
lys samles i en felles 'rosett' som 'løser 
alt' . Vi, de druknede i nedhengte himlinger 
og kanaler og kabelbroer som alltid kol-
liderer, gremmes i egen tilkortkommethet. 

Men her hadde arkitektene en byggherre 
som lyttet til arkitekturens krav. Dessuten 
fikk de godt betalt og lang prosjekterings-
tid. Slikt hjelper alltid. Det skjer bare om 
byggherren er god. Noen ganger også rik. 
Og det skader jo ikke. «De fattige har dere 
alltid hos dere» sa mannen fra Nasaret 
og viste sine disipler hva kvalitet var og 
kostet.

Kilde: Tec21. Arkitekten – www.kupe.ch
Foto: Dominique Marc Wehrli
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Huset på klippen

Calpe, Alicante, Spania, 2012

ARKITEKT :  FRAN S I LVESTRE ARQU ITECTOS ,  VALENC IA

Enebolig, 242 m2, bratt tomt 962,84 m2.

Fran Silvestre er født 1976, studerte 
 arkitektur i Valencia, byplan i Eindhoven, 
vant ett år hos Alvaro Siza i Porto, fikk 
sitt pass påskrevet og må ha funnet noen 
villige og rike byggherrer, for han skyr 
ikke vanskeligheter og store utfordringer. 

Silvestre sier selv at han bygger på 
tomten som er. Om vann, luft, stein, grus. 
Han ønsker at det skal forbli som det er 
og ønsker ingen dialog, kun kontrast. Greit 
utgangspunkt, forutsatt at byggherren er 
enig. Og det er de tydligvis. 

Best er Silvestre når han selv kontrol-
lerer geometrien. Sirkulære eller ellipso-
ide former er overbestemte og gir lett et 
éndimensjonalt hus man fort blir ferdig 
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med. Derfor gleder jeg meg mer over 
dette husets dristige utkraging og skjev-
delte opplegg. Inngangen skjer gjennom 
garasjen og inn i trappen som fører opp 
til boligetasjen hvor alt er samlet på ett 
gulv. Svømmebassenget ligger to etasjer 
ned, sideveis plassert med en teatralsk 
trapp som skjærer gjennom skiven som 
bærer det hele. 

De hvite husene er i plasstøpt betong, 
innvendig malt, utvendig isolert og dekket 
med en fleksibel og slett, hvit kalk-
stucco.

Kilde: Arkitekten –  
www.fransilvestrearquitectos.com

Foto: Diego Opazo, utlånt av arkitektenP lan  1

P lan  3

P lan  2

Sn i t t
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Naturhistorisk museum 

St. Gallen, Sveits, 2016

MICHAEL ME IER  MAR IUS HUG ARCH ITEKTEN OG ARMON SEMADEN I  ARCH ITEKTEN ,  ZÜR ICH
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reptiler og enorme skjelett (de største 
i verden) blir arkitektonisk ordnet ved 
kirkens geometri og utmåling. Likevel, 
fem likestore 'kirkeskip' rettet mot øst 
er ingen garanti for at orden er opprettet 
hverken darwinistisk eller religiøst. Men 
like fullt, museet er innskrevet i kirkens 
orden, i hvert fall hva gjelder de like 
store og like brede skipene.

Før vi ser på betongkonstruksjonens 
orden og utfordring, én kommentar til 
situasjonsplanen: På den andre siden av 
gaten ligger byens botaniske hage og 
sikrer livets sammenheng og verdensan-
skuelsenes muligheter.

Jeg liker godt den ytre oppbyggingen 
med skipenes ulikelange samling som gir 
museet en tilpasningsdyktig målestokk 
til den spredte bebyggelsen i området og 
definerte rom i møtet mellom parkland-
skap og bygning. Den 'riflete' betong-
fasaden og de enkle, tilsynelatende 
tilfeldig plasserte kvadratiske vinduene, 

Museumsbygning, 5.600 m2.

Museet er resultatet av en arkitektkonkur-
ranse og en stor omrokering av Sveits' 
største museum som til slutt ikke var 
mulig å redde da man 'fra kjelleren kunne 
se himmelen'. 

I Sveits skal jo alt bestemmes av nær-
demokratiet, og det krever utholdenhet og 
ro, både av arkitekt og hennes byggherre. 
Når vinneren er kåret, begynner folkeav-
stemningen om hvorvidt det skal bygges 
eller ikke. Siden museet i utkanten av St. 
Gallen blir presentert i dette nummeret av 
mur+betong, kan man konkludere med at 
bygging ble vedtatt.

Fem øst-vest-orienterte gavlhus med 
avkortet topp, understreket av flate 
overlysglass, ligger parallelt til hoved-
gaten i området, Rorchacher Strasse, 
som peker mot Bodensjøen i øst. Mellom 
evolusjonens mekka og teologiens motpol 
representert ved den katolske kirken, St. 
Maria Neudorf, oppstår etter Max Frisch 
en 'Holozän' situasjon hvor museet med 

gir bygningen et preg av reformert orden 
a la Zwingli, men en mottakelig overflate 
for lysets spill. Det som likevel både 
utfordrer og forvirrer er den manglende 
sammenhengen mellom skipenes struktu-
relle orden og fravær av konstruktive ele-
menter i den søylefrie overetasjen under 
overlyset. Her spenner takskivene fra gavl 
til gavl. I de nederste etasjene er det 
umulig å lese det konstruktive systemet 
som avgjort er langsgående. Men i øverste 
etasje, hvor alt blir synliggjort, skifter 
den romlige orden til tverretningen slik 
at de store salene får en overraskende 
utvidelse, selv om overlysene og skråta-
kenes konstruktive tilstedeværelse letter 
forklaringen. Hvorfor belysningen festes 
til de tverrstilte åkene kan man spørre 
seg om. Men de representerer en orden 
som sjarmerer. Det gjør også 'split-
level'- planen og trapp- og heiskjernens 
forskyvning i forhold til den forventede 
langsgående bæring.

F ra  syd-ves t .  Den  ' r i f le te '  be tong  fasaden og  de  enk le ,  t i l syne la tende t i l f e l d i g  p lasser te  v i nduene g i r  bygn ingen  e t  p reg  av  re fo rmer t  o rden
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P012_STGA_1500_SIT

1

2

3

Planergemeinschaft Naturmuseum, kg, 02.12.16

Kilde: Arkitekten; www.meierhug.ch 
www.armonsemadeni.com.  

Tec 21 Schweizerische Bauzeitung 32-33, august 2017
Foto: Roman Keller/Hemauer Keller 

og Bart Ingenieure AG (flyfoto)

1  Na tu rh i s t o r i sk  museum
2 S t .  Ma r ia  Neudo r f
3  Bo tan i sk  hage

A en t ré
B foa j é
C  ga rderobe
D fo red ragssa l
E  permanen t  u t s t i l l i ng
F  sk i f tende  u t s t i l l i ng
G verks ted  fo r  ba r n  og  unge
H med ia tek
J kon to r
K  f ug lep le i e
L  kjøkken
M verks ted
N lager
O  tekn i kk

P lan  1  –  i nngangsp lan

P lan  2

P lan  3
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Fasade mot  syd-øs t ,  med hoved inngangen

Se t t  f ra  no rd-øs t

Den y t re  oppbygg ingen  med sk i penes  u l i ke lange  saml i ng  g i r  musee t  en  t i l pasn i ngsdyk t i g  må les tokk  
t i l  den  sp red te  bebygge lsen  i  område t  og  de f i ne r te  rom i  mø te t  me l lom pa rk landskap  og  bygn ing
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St. Hallvard 

kirke og kloster på Enerhaugen

Oslo, 1966 

ARKITEKT :  KJELL  LUND ( 1927-20 13 )  OG N I LS  SLAATTO ( 1923-200 1 )

Et kvader som er uthult av en svakt kon 
sylinder er et frapperende enkelt og solid 
prinsipp, som gjør at man står foran noe 
kjent, og allikevel faller i undring og 
staver seg frem til en forståelse av hva 
det vil si å bygge – mer å subtrahere enn 
å addere. I hvert fall her. 

Christian Norberg-Schulz brukte over-
skriften 'Ved kildene' i presentasjonen i 
Byggekunst 1966 nr. 8, og mener med det 
at selve geometrien har noe basalt og 
evigvarende over seg. CNS tenker først 
og fremst på sentralkirken og de sirku-
lære dåpskapeller/dåpskirker. Sirkelen 
og kvadratet, like meget som sylinderen 
og kvaderet (altså ingen likesidet kube) 
er de samme primærformene som Le 
Corbusier beskriver at trer frem i lyset 
og som utgjør grunnstammen i romlige 
komposisjoner. 

På Enerhaugen er et sirkelrundt kirke-
rom plassert lett til side for sentrum i en 
kvadratisk blokk som er tredelt, og hvor 
grenseflatene, de kontinuerlig omsluttende 
teglvegger utgjør delblokkenes 'fasader' 
og kirkerommets rom definerende veg-
ger. Kirkerommet defineres av 'bygninger' 
som selv inneholder sine helt bestemte 

funksjoner: Mariakapellet, klosteret og 
menighetssalen. 

CNS påpeker at denne dobbeltbetyd-
ningen er sjelden i arkitekturhistorien og 
nevner som eksempel Piazza di S. Ignazio 
i Roma «der de omgivende palassene er 
aktive blokker, samtidig som de uforbe-
holdent deltar i definisjonen av plassens 
romform. Resultatet er at grenseflaten får 
en særlig intensitet i uttrykket». 

Nå burde enhver by bygges av hus 
med vegger som bidrar til definisjon av 
byroms plasser og gater. Ikke alle hus er 
palasser. 

Men tilbake til CNS. Han tolker i en slik 
komposisjon rommets sakrale virkning 
som uttrykker at «Kirken er med over-
alt». At sentralrommet krones, ikke med 
en kuppel med lanterne, men med det 
nedhengte skall mørklagt og med svake 
lysinnslipp i spalter og krans er sensasjo-
nelt. Mystisk, mytisk, overskridende og det 
endelige bevis som også CNS siterer i sin 
beskrivelse på at «Gott niemals erreicht 
wird, so lange man auf ihn zugeht». Det 
er arkitekten Rudolf Scwarz som sier 
dette; Det er gud som oppsøker oss, ikke 
omvendt. 

Franziskanerne er utadrettede og opp-
søker samfunnet og etter hvert demokra-
tiets arenaer. Den åpne, rastrerte fasaden, 
med ulikestore etasjehøye felt tar inn lys 
og søker utsikt fra klosterets ulike deler 
mot syd, mot solen, mot utsikten mellom 
de høye blokkene. 

Vi må stadig tilbake til dette rom-
met for å minnes om hva arkitektur er 
og i erkjennelsen oppta kampen mot de 
dårlige byggherrer som ikke vet hva de 
selv trenger, ikke tar risiko, men tror at 
arkitektur er noe man bestiller. Arkitek-
tur oppstår gjennom hardt arbeid, ofte 
lidelse. Og arkitekten betaler med egen 
svette, eget blod og tårer. Hvorfor velge 
den smale vei, når den brede er så meget 
lettere? Det er få som kommer kilden så 
nær som de som tegnet kirke og kloster 
på Enerhaugen. 

Kilde: Byggekunst 1966, nr 8; 
Einar Dahle/Jiri Havran: Kirker i Norge, 
Bind 6, Modernismen: 1900-tallet. Arfo 

forlag 2008
Jiri Havran: St Hallvard kirke og kloster på 

Enerhaugen. Særtrykk Arfo forlag, 2009
Foto:Jiri Havran
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E t  s i r ke l rund t  k i r kerom p lasser t  le t t  t i l  s i de  fo r  sen t rum i  en  kvad ra t i sk  b lokk  som er  t rede l t ,  og  hvo r  g rense f la tene , 
de  kon t i nuer l i g  oms lu t tende  teg lvegger  u tg jø r  de lb lokkenes  ' fasader '  og  k i r kerommets  rom de f i ne rende vegger


