KOR OG KRYPT
E INA R DA H LE ARKITEKTER
Teks t o g teg n i nger : A i na Dahle
Fo t o : Jir i Hav ran og red. ( s. 6 )
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Uranienborg kirke:

Uranienborg menighets råd og prester har lenge ønsket å innrede
konfirmant- og forsamlingsrom i kjelleren under alter og sakristi.
Det som nå heter krypten var kirkens gamle fyrrom og kullkjeller;
fra 1904 også trafo som sørget for strøm til kirken og nabohusene.
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Uranienborg kirke fra 1886, tegnet av Balthazar Lange.
har fått ny, universelt utfor met adkomst: En symmetrisk dobbeltrampe fører opp
til kirkens hovedinngang. Den gamle granitt-trappen i hovedinngangen tilhørte
kirken og lå på innsiden av åpningens spissbue. I sin nye posisjon tilhører den
ikke kirken, men kirkeba kken utenfor
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Hovedinngangen til den nye krypten ligger i midta ksen, på Anne Grete Preus’ plass i
øst der Josefines gate og Skovveien møtes – et svar på kirkens ytre symmetri.
'Skytes kår' i den tykke gamle granittmuren sørger for lys til rommene innenfor
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Den 26 år gamle "hannovera rkitekten"
Balthazar Lange vant a rkitektkonkurransen
i 1880 med en hybrid, en langkirke uten
midtgang med en latinsk korsplan.
Konfirm antrommet var lagt i
avslutningen av apsis som et lavere
tilleggsvolum tilsvarende sakristiene.
Men slik ble det ikke. Ved en omprosjektering i 1880-årene, før byggestart,
ble konfirmantrommet droppet. Godt for
glassmalerier og dagslyset i koret.

Briskebys hjerterom, storsalen, befinner seg under alteret
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Realisering av kryptprosjektet betinget
fjerning av en trafo. Dette ble en dyr
affære for menigheten, som bekostet
det hele, også bygging av ny trafo under
bakken mellom kjellervegg og støtte
murene langs fortauet rundt kirken. Men
slik kunne de antikvariske m yndigheter
godkjenne at en listeført kirke fikk
u tnyttet sitt potensial til å bli mer enn
bare en søndagskirke, nå et kraftsenter
for diakonalt arbeid blant barn, ungdom
og eldre i bydelen. Kirken ble knyttet
tettere til skole og livet etter skoletid
mellom to grønne lunger, parken i nord
og lekep lassen i sør.

1 • 2021

Trafo til besvær
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Området mellom kirkefundamentet og den gamle granittmuren på nær to meters tykkelse ble i sin helhet gravd ut.
Det er trappefri forbindelse med ramper og heis mellom Anne Grete Preus’ plass med kirkens hovedinngang i øst
og Elias Blix’ plass med inngang til krypten i vest

Grepet
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Kirke, kor og krypt er bundet sammen i ett
grep: En trappefri planløsning med ramper
og heis mellom Elias Blix’ plass i vest og
Anne Grete Preus’ plass i øst der Josefines gate og Skovveien møtes. Her ligger
hovedinngangen til krypten i midtaksen. Et
svar på kirkens ytre symmetri.
Den ny-gotiske teglkirken med sitt
høyreiste tårn over vestinngangen er
tradis jonell og symmetrisk. En prominent
plassering i landskapsrommet gjør den
synlig overalt fra som et trygt seilingsmerke. I snittet en hallkirke, ikke basilika,
etter hvert med midtgang, en rettet målkirke for pilegrimers vandring mot alteret.
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Gjenbruk i det grønne skiftet
En symmetrisk dobbeltrampe fører opp
til kirkens hovedinngang i vest, én meter
høyere enn Elias Blix’ plass. På toppen her,
en mindre forplass markert av to pyloner
og to meglere, som tar opp retningsendringen og rampenes smijernsrekkverk. Mellom
pylonene har den gamle kirketrappen med
håndløper i smijern funnet sin plass og sitt

Vestibylen har bydelens lengste
kjøkkenbenk i et 'hang out', startstedet
for alt fra kirkegang til seminarer,
hyggekvelder og private feiringer

Vel inne i kirke og krypt finner man nye
ramper som ligger til side for symmetri
aksen. Prestesakristiet på sydsiden ble
kraftig redusert for å gi plass til trapp
og heis. Disse knyttes sammen med den
langsgående eikerampen i kirkerommet
som ligger en alen lavere enn kor og

rensket og fuget med spesialmørtel. Himling og nye vegger er plate- eller bord
forskalet med stående firetommers bord
som himlingen. Gulv i plasstøpt betong,
delvis slipt, delvis belagt med linoleum.
Storsalen og øvrige kjellerrom er gravd
ut i nødvendig grad. Tegl- og kalksteins
vegger er sandblåst. Himlingene er brann
isolert. Materialene uttrykker seg gjennom
egenfarge og egen stofflighet. Heis og
trapp er i sortmalt stål. Dører, vinduer,
håndløpere og innredningsdetaljer er i oljet
eik. Utvendig beslag på kirke og forstøtningsmur er i kobber, for øvrig standard
sort på overlys, galvanisert og sink på
resten.

Biskoper bidrar
I 1967 proklamerte biskop Johannes
Smemo at 'kirkekjelleren' burde egne
seg til konfirmantrommet som aldri kom.
Langsomt modnet tanken, og i de siste
åtte årene har det vært jobbet med å finne
løsninger og finansiering av kryptprosjektet
som etter hvert ble mer omfattende.
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Inne i kirke og krypt

sakristi. I Arnstein Arnebergs korgitter fra
30-tallet ble det laget en sideveis åpning
fra rampe til kor og alterring. I kjelleren
ble det i det søndre fyrrom gjort plass for
trapp og heis og forbindelse ut i området
mellom kirkefundamentet og støttemuren .
Området her er i sin helhet gravd ut, den
gamle, enorme granittmuren på nær to
meters tykkelse ble blottlagt. To 'skyte
skår' på hver side av hovedinngangen
sørger for lys til hvert av de to møterommene samt lys i aksene som gir atkomst
og flyt i planen hvor Briskebys hjerterom,
storsalen under alteret, befinner seg.
Normalt bygger man ved å addere
materialer og rom. Her er det subtrahert.
Gravd ut og trukket fra. Her er fjernet jord
og steiner, mur og gitter og noen greiner.
Og for å bære det hele er det tilført
betong støpt på stedet. Betongsøylene
som bærer betongtaket står foran granittmuren som støtter seg sideveis til taket.
Møtet mellom de horisontale betong
skivene (gulv og tak) og granittmuren er
begge artikulert med en sliss, en spalte
som i bunn er fylt med grus og en lyslist,
i toppen kun med lyslist. Granittveggen er
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gjenbruk. Granitt-trappen tilhørte kirken
og lå på innsiden av åpningens spissbue.
I sin nye posisjon tilhører den ikke kirken,
men kirkebakken utenfor.
Rampearrangementet i betong tilhører
bakken, men enda mer det materialet
som muliggjorde sikring og stabilisering
av krypten og kirkens grunnvoll, kalk
steinsfundamentet. Det er da også kryptens material, betongen, som muliggjør
innstøping av varmekabel i rampene for
trygg atkomst. Kortreist betong er verdens
mest brukte byggematerial og et verdig
alternativ til naturstein, som er dyr å
bearbeide og derfor kommer langveisfra
der arbeidskraft er billig.
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Snitt gjennom ganglinjen fra heisen. Blandet lys, forfra og ovenfra

Under arbeidet med å få godkjenning
fra riksantikvar, byantikvar, kirkeverge
og biskop forut for søknad om ramme
tillatelse, foreslo biskop Ole Christian
Kvarme å grave ut hele kryperommet
under kirkes kipet. Uranienborg menighet
nøyde seg med 480 m 2 – til en over
kommelig pris.
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Åpen bok
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Snitt
inngangsparti:
Lyset over
døren følger
deg inn

Utgraving og sikring av fundamenter ble
gjort i sekvenser. Det ble gjennomført
omfattende usikkerhetsanalyser, og
entrep riseformen 'åpen bok' ble valgt.
Den krevde sitt i koronaens tid, men
gjennomføring ble sikret av entreprenør
og byggmester som hadde ansvar for prosjektering av RIB, RIG og alle tekniske fag
som underleverandører og dyktige under
entreprenører. Særlig betongarbeidene er
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Arkitektur handler mer om å oppdage enn å oppfinne. Her sto trafoen i 116 år

Betongs kivene i
gulv og ta k møter granittmuren
i en lyssatt spalte. Gulvspalten
er fylt med grus. Granittveggen er
rensket og fuget med spesialmørtel

Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
Prosjektleder:
Byggeleder:
Rådgiver

Entreprenør
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Leverandør
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Ferdigstilt:
Areal:
Byggekostnad:
Konstruksjon:

Energi, teknikk:

Holtegata 15 0259 Oslo
Uranienborg menighet
Arkitekt MNAL Einar Dahle
v/ sivilarkitektene MNAL Aina Dahle og Arvid Pedersen
Arkitekten v/ sivilarkitekt MNAL Ragnar Osnes
Arkitekten
RIG: Structor AS
RIB: Flaget AS v/Kristian Thorrud
Antikvarisk rådiver: Ragnar Osnes
Finstad & Jørgensen AS – hovedentreprenør (åpen bok)
Rino Borgersen AS – betongarbeider
Unicon (betong)
Weber (mørtel)
Wienerberger (hulltegl)
desember 2020
480 m 2
ca 20 mill eks mva
Gulv: slipt betong og linoleum,
Vegg: plateforskalt betong i skillevegg mot teknisk rom, bordforskalt i fellesrom
og kjerner utvendig, ubehandlet granittmur, sandblåst tegl- og kalksteinmur.
Himling: bordforskalt betong i ny del i fellesrom, nedsenket gips i storsal
Varmekabler i gulv. Balansert ventilasjon.

sjeldent vakre og bidrar til opplevelsen av
krypten som noe spesielt og trygt.
Det å bygge impliserer en fremtid. For
å høste må man så. Byggherrer kan høste
mye kunnskap i Det gamle testamentet om
det å bygge; alt fra byggeg runn, fundament, hjørnesten, men også bruken og
hvordan man skal utstyre og kle husets
vegger, gulv og tak. Kong Salomo hadde
noen forslag. Men vakre vegger i mur og
betong trenger ikke sedertre fra Libanon.
Bare mennesker som kan glede seg over
en vestibyle med bydelens lengste kjøkkenbenk i et 'hang out', oppstartstedet for
kirkegang, foredrag, hyggekvelder, kirkeakademi, seminarer og private feiringer.
Koronaen satte en stopper for innviels en
1. søndag i advent 2020, og den er fortsatt
på vent. Men arbeidene er ferdig, med
unntak av utomhus på platået rundt kirken.
Dette området ferdigstilles til våren når
det blir varmt i været.

