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BUKKEKJERKA
– der storhavet går på land
M O RF EU S AR KITE KTER
Te ks t: Ca ro l i n e S t øv r in g og Ceci l i e Wi l le,
M O RFEU S a r ki tek ter
Fo to : Es p en G r øn l i ( p o r tret t ) og M O R FEU S ar ki tekter

Hovedrasteplassen ligger langs Nasjonale
Turistvegers naturskjønne strekning Andøya
i Vesterålen, Nord-Norge.
Den karakteristiske fjellformasjonen
Bukkekjerka mellom veien og havet er et
beskyttet samisk kulturminne der naturen
over tusener av år har formgitt grotte, alter
og prekestol. I før-kristen tid var dette et
samisk offersted, som hulen på sjøsiden vitner
om. De siste 50-60 årene har årlige utendørs
gudstjenester trukket folk fra hele distriktet.

spredt i landskapet: Parkering og servicefunksjoner i nord, et bålsted på stranden,
en frittstående benk oppå fjellet som
vender mot midnattssolen, rasteområder,
ulike stier, og en gangbro som viser vei
ut mot fyrene. Lengst i sør er et raste
område som ligger på vigslet grunn.
Denne delen av anlegget tenkes brukt
under den årlige utendørs gudstjenesten,
til bryllup og andre sammenkomster.
De ulike elementene i landskapet
skal bidra til å avdekke stedets iboende
egenskaper. Vår intensjon er at de blir

oppdaget gradvis, og oppmuntrer til videre
utforskning og opplevelse av stedets
særegenheter.
De bygde elementene er tilpasset
eksisterende terreng, ikke omvendt. Vi
har ønsket å gå varsomt frem, men også
med et mot som svarer til det sterke,
omkringliggende landskapet.
Det arkitektoniske uttrykket består
av brettede betongflak, inspirert av de
taggete fjellformasjonene i området.
Variasjon innenfor samme formspråk
oppstår med utspring i ulike funksjoner,
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Da vi kom til tomten først gang, ble vi
slått av stedets skjønnhet og mangfold;
et dramatisk landskap der storhavet
møter kysten og senere bratte fjell,
samiske sagn og kulturminner knyttet til
ulike deler av landskapet, levninger fra
det gamle fiskeværet Børvågen, fyrene i
øst, og vigslet grunn samstilt med unike
geologiske formasjoner i sør – alle rundt
fjellformasjonen kjent som Bukkekjerka
(Bohkegeargi på samisk).
Vi ønsket å fremheve stedets mangfold
ved å introdusere flere og ulike elementer
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Parkeringen med rasteplass i den ene enden og servicebygg i den andre
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Utsikten fra en tradisjonell norsk utedo er delvis inspirasjonen for toalettanlegget. Samtidig er vi fascinert av speiling som et fenomen.
Speilet gjør at bygningen blander seg med omgivelsene, samtidig som det stadig byr på nye og skiftende opplevelser av stedet
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Sett fra nordøst: Servicebygg og parkering

Rasteplass med utsikt mot havet i nord
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og ikke minst deres møte med ulike
landskapss ituasjoner. Målet har vært at
anlegget skal fremstå som s kulpturelle
landskapselementer mer enn som b ygg.
Servicebygget med toaletter har enveis
speilglass, slik at besøkende kan nyte
utsikten ut over det åpne hav og raden av
fjelltopper i nord. Fra utsiden reflekterer
speilglasset det fantastiske landskapet.
Bygningen består ellers av polert, syrefast
stål som reflekterer omgivelsene.
Utsikten fra en tradisjonell norsk utedo
er delvis inspirasjonen for toalettanlegget.
Samtidig er vi fascinert av speiling som
et fenomen. Speilet gjør at bygningen
blander seg med omgivelsene, samtidig
som det stadig byr på nye og skiftende
opplevelser av stedet.
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Toalettene har enveis speilglass, slik at
besøkende kan nyte utsikten over det
åpne hav og raden av fjelltopper i nord.
Fra utsiden reflekterer speilglasset det
fantastiske landskapet
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Sittebenken på nordsiden av Bukkekjerka

Rasteplass sør

Situasjon

Servicebygget med atkomst –sett ovenfra

MORFEUS arkitekter AS

Andøya i Vesterålen, Nordland
Nasjonal Turistveg
MORFEUS arkitekter AS
Aaste Gulden Sakya
Hugo Fagermo, Nasjonal Turistveg
K.Apeland
VEIDEKKE Entreprenør
betong: Vesterålen Betong
2018
ca. 260 m 2

Konstruksjon:

Plasstøpt betong, stålglattet betong (topp møblering), polert betong (gulv
serviceb ygg, syrefast stål, speilglass med avblendbar 'privata glas' på innsiden.

Vi er veldig glade nå som vi ser hele
anlegget ferdigstilt, og for at det har blitt
som planlagt. Det er spennende å se
hvordan det mottas, spesielt av lokal
samfunnet. Andøya er et unikt og karakteristisk sted. Vårt håp er at anlegget vil
bli brukt igjen og igjen, av besøkende og
selvfølgelig av lokale innbyggere.
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ble etablert i 2007.
Partnere: Cecilie Wille (venstre) og
Caroline Støvring (høyre).
MORFEUS arbeider i hovedsak med
boliger og fritidsboliger, men også med
større bygg, transformasjon av eksiste
rende bebyggelse samt barnehager.
Målet er å skape kontemporær, innovativ
arkitektur med tidløse kvaliteter.
www.morfeus.no

Adresse:
Oppdragsgiver:
Arkitekt:
Landskapsark.:
Prosjektleder:
RIB:
Entreprenør:
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Snitt toaletter
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