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De norske kirkebygg – noe å være stolt av! 
Av Oddbjørn Sørmoen 

Artikkel i Luthersk Kirketidende 9/17 

Blant alt det viktige Den norske kirke arbeider med, er «Kirkebygget, arkitektur og 

utsmykning» noe av det mest strategiske. Det er det vi ser, det visuelle, som blir det første 

møtet: Bygget, arkitekturen og utsmykningen. Dette er den lokale kirkens ansikt.  

En velholdt kirke formidler definitivt noe annet enn en kirke i forfall. En arkitektur som pirrer 

nysgjerrigheten, formidler en historie, et budskap eller skaper refleksjon, kan bli inngangen 

til noe langt mer. 

1. 

Et kirkebygg er mye mer enn arkitektur. Det behøver ikke å være storslagent eller sofistikert 

for å formidle noe viktig, noe vi setter pris på. 

La meg starte med personlig opplevelse: Et møte med en enkel landsens kirke: Skoger gamle 

kirke, en liten steinkirke datert til tidlig 1200-tall. Den ble tatt ut av ordinær bruk i 1885, da 

den var blitt for liten og umoderne, og Skogers nye kirke sto ferdig. 

Jeg besøkte middelalderkirken på 1990 tallet, i forbindelse med en befaring for min 

daværende arbeidsgiver, Riksantikvaren. Kirken var tom for folk. Jeg husker godt 

opplevelsen av å gå inn i det enkle, hvitkalkede rommet. Den lille kirken hadde sine skatter 

og spennende historier: Kalvariegruppen fra middelalderen, altertavlen fra 1600-tallet, de 

malte bildene på galleribrystningen og det feirede orgelet. Likevel var det først og fremst de 

synlige slitasjemerkene på benkeryggene, laget av bygdefolket som hadde søkt til messe i 

alle disse årene, som gjorde inntrykk. Det var et sterkt vitnesbyrd om kirkens betydning i 

denne bygda: 800 års bønner og messefeiring satt bokstavelig talt igjen i interiøret. 

Jeg følte et nært slektskap til alle menneskene som hadde bedt år ut og år inn i dette 

rommet. At kirken ikke ble revet da den gikk ut av bruk som menighetskirke, gjorde denne 

opplevelsen mulig. 

2. 

Den kristne kirke har et sentralt budskap: Gud, gjennom Jesus, døde på et kors for å rense 

verden for dens synder. Det er dette som er omdreiningspunktet i troen og liturgien. 

Hvordan formidler man så dette til et samfunn og en tid som presumtivt ikke tror på noen 

gud eller erkjenner at synd er en realitet? 

God kunst, og spesielt kirkekunst, er former for refleksjon over eksistensielle spørsmål. Noen 

ganger veldig bevisst, andre ganger forsiktig og vagt. Ofte opplever vi kunsten som likegyldig, 

fordi den ikke når oss, våre følelser eller vårt intellekt. Andre ganger ryster den eller spiller 

på vage strenger vi ikke visste om. 
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I møtet med eksistensielle utfordringer har kunsten en viktig funksjon. Ikke nødvendigvis for 

å fortelle oss et klart budskap, men for å åpne opp for deler av sanseapparatet, vårt 

følelsesliv, eller deler av vår bevissthet som vi ellers sjelden er i kontakt med. 

I en viss grad gjelder dette også arkitekturen. Den skal gi et godt rom rundt våre møter med 

hverandre, men først og fremst med liturgien og kirkens budskap. Det budskapet som når 

inn der ord kanskje ikke når inn. Den skal også skape undring, åpne for deler av oss som vi 

ellers ikke så lett får tak i.  

I den grad kunsten og arkitekturen åpner for livet og refleksjonen, gjør oss mottagelige for 

de små og de store møtene, for liturgiens rytme og åndens pust, så vel for de nødvendige 

rystelsene, er den strategisk og har sin funksjon. 

3. 

Kirkebygg har alltid vært kjærkomne, kreative arenaer for arkitekter. Slik har det vært til nær 

sagt alle tider. Og kirken var gjennom det meste av vår europeiske kunsthistorie driveren i 

kunst- og arkitekturutviklingen. I dag snakker vi likevel ikke uten grunn om det problematiske 

forholdet mellom den moderne kunsten og kirken, som nå har eksistert lenge, men har vært 

særlig sterkt de drøye siste hundre årene. Kontakten mellom den moderne kunsten og 

kirken har ikke bare vært anstrengt, men gjerne fraværende. 

Jeg vil likevel minne om at det har skjedd mye siden Det andre vatikankonsil på 1960 tallet, 

da ateisten og kommunisten Giacomo Manzù laget det han kalte «Dødens dør» til 

Peterskirken, på oppdrag fra Johannes 23. Paven ønsket å bringe samtidens kunstnere inn i 

en dialog med kirken. Han forsto at kunstneren, innen oppgavens ramme, måtte stå fritt når 

det gjaldt måten å løse oppdraget på. Døren var med å trekke den gamle kirkens historie inn 

i vår egen tid og bidra med noe nytt og tankevekkende. 

4. 

Interessant er det Jade Kelly, direktør i Southbank Centre i London, sa om kunsten og troen i 

et intervju med ukemagasinet The Tablet for noen uker siden1:  

The art world threw out the baby with the bathwater when it morphed, in the middle 

of the twentieth century, into a rigidly post-theist position. “It was OK to talk about 

God until 1950; then it stopped being OK,” she says. 

“Today there’s an assumption that when you put faith into the story, you are taking a 

dig at it.” 

“There is though, a selectivity when it comes to dismissing spirituality: there tends to 

be a different attitude towards mainstream faith than to, say, Eastern mysticism or 

Chinese medicine. And of course, matters of the spirit are absolutely to the fore in the 

artistic world. The arts are a place for profound experiences; we talk about them 

being a transformative experience, and that’s all about spirit. People don’t have to 

                                                           
1 The Tablet, 25 February 2017, London, p 12 
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call that God, and they don’t have to have a formal relationship with religion, but art 

must be allowed to speak in that language.” 

 

5. 

Arkitekturen har kanskje levd et litt mindre anstrengt liv i forhold til troen, i alle fall i 

perioder. Dette gjelder så vel ute i verden som her hjemme. Etter mange års stillstand og 

ødeleggelser av byer og tettsteder under 2. verdenskrig, fikk vi på 1950 og 1960 tallet en 

kirkebyggeboom. Endelig hadde man fått såpass mange boliger og rådhus på plass at man 

også kunne bygge gudshus. 

Det ble utlyst arkitektkonkurranser for de nye prosjektene. Deltagelsen var overraskende 

stor. Kirkebygg var et kreativt fristed der arkitektene virkelig fikk boltre seg og 

eksperimentere. Etter Le Corbusiers Notre Dame du Haut i Ronchamp (1954), der 

konvensjonene for alvor ble brutt og han hadde skapt en ny type hellig rom, var det 

tilsynelatende bare å følge opp. 

Jeg minnes fremdeles første gang jeg som smågutt ble tatt med inn i Kirkelandet kirke i 

Kristiansund, tegnet av arkitekt Odd Kjeld Østbye, vigslet i 1964. Denne arkitekturen skapte 

diskusjon og undring. Utenfra så den like lite kirke ut som Ronchamp-kapellet, men inne ga 

dimensjonene og lysvirkningene en overraskende sterk sakral opplevelse. Også himlingen 

som aldri sluttet! Det gjorde inntrykk på et barn. 

I 1964 hadde allerede Bodø og Molde (begge 1957), Hammerfest (1961), Tromsø med 

Tromsdalen (1965) og en rekke andre fått sine ikoniske bygg. I 1970 ble Slettebakken i 

Bergen ferdig. Ingen Ronchamp-kopi det heller, men med mange trekk som klart viser at Le 

Corbousier var inspirasjonskilden.  

6. 

Vår tro og liturgi handler om tradisjoner som går tusener av år tilbake i tid. Mange av 

kirkebyggenes grunnleggende trekk har like dype røtter. Likevel trenger enhver tid å nytolke 

tradisjonen for å gjøre den relevant. 

Flere av kirkene fra 1950 og 1960 tallet gjør nettopp det: De nytolker tradisjonen og lager 

rom som uttrykker tro, eller på ulike vis avspeiler samtidens refleksjon rundt tro. 

Kirkebygg er komplekse prosjekter, der nødtørftige hensyn som økonomi naturligvis spiller 

en tung rolle. Men det er først og fremst deres estetiske verdier og liturgiske anvendelighet, 

det jeg vil kalle byggene som tolkere av eksistensielle problemstillinger, som gjør dem 

synlige, annerledes og brukbare som gudshus som gjør at vi føler stolthet for dem. 

Dette blir tydelig i perioden mellom 1970 og frem mot 2000 tallet. I denne perioden virker 

det som om det er de praktiske hensyn, fleksibilitet og økonomi, som får dominere. Det 

bygges mange kirkebygg som ikke legges merke til, og som ingen umiddelbart er stolte av. 

De fungerer, ja, men mange er ganske anonyme. 
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For en som har viet det yrkesaktive liv til kirkebygg og de liturgiske rom, og nesten hadde 

mistet troen på spennende, reflekterende kirkebygg på slutten av 1900-tallets 

«ørkenvandring», dukket det rundt årtusenskiftet opp flere spennende prosjekter.  

Pasjonen for kirkebygg gjør at jeg stadig er på jakt etter hvordan byggene oppfattes av 

andre. I 2007 snublet jeg over Edwin Heathcote og Laura Moffatts bok Contemporary Church 

Architecture, fra samme år. Her var det et skjønnsomt utvalg kirkebygg fra hele kloden. Bare 

de mest interessante var valgt ut av arkitekten, journalisten og kunsthistoriker Heathcote: 

Kirker av arkitekter som Alvaro Siza, Renzo Piano, Richard Meier og Mario Botta. 

Blant disse kanonene hadde han tatt med Mortensrud kirke fra 2002, tegnet av Jensen og 

Skodvin arkitekter. Mortensrud er også presentert i flere kjente internasjonale 

arkitekturtidsskrifter og senere også i andre bokverk om spennende og grensesprengende 

sakralarkitektur. 

Noe å være stolt av! Det faktum at den var den eneste skandinaviske kirken i boken, forteller 

sitt og gir grunn til å studere den nærmere. Det kan se ut som om Mortensrud er den av de 

nyere kirkene som først trakk den internasjonale oppmerksomheten mot Norge: Kirkebygg 

som synes, som fungerer for menigheten, og som i denne sammenheng er viktige fordi de gir 

Den norske kirke og mange norske steder synlighet og pirrer nysgjerrigheten langt utover 

menighetenes grenser. 

I dag, 15 år etter Mortensrud, er norske kirkebygg blitt enda mer synlige. Mens vi 

internasjonalt lenge ble forbigått av svenske og finske prosjekter, er det nå Den norske kirkes 

bygg som vekker oppsikt. Dette bør Kirken gripe fatt i, i en tid da den mer enn noen gang 

trenger å være synlig i det norske offentlige rom.  

7. 

Jeg vil trekke frem to nye kirkeprosjekter det er grunn til å glede seg over: Knarvik kirke, 

tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter, og Våler kirke, tegnet av Espen Surnevik. Begge viser en 

åpenhet for nye ideer om hvordan et kirkebygg skal se ut. 

Et lite bevis på de nyere norske kirkebyggs synlighet er reportasjen i fjor sommer om tre og 

arkitektur, i det italienske månedsmagasinet Luogo dell’infinito, der Knarvik kirke får en hel 

side, som eksempel på kontinuitet og nytenkning innen trearkitektur. 

I fjor kåret amerikanske Architizer, «verdens største og raskest voksende nettsted for 

arkitektur», Knarvik kirke til vinner av Prize Gold in Architectural Design/Institutional 

Architecture, i forbindelse med «The American Architecture Prize». Institusjonen delte ut 

priser i 69 kategorier til nominasjoner fra 100 land.2 

I slike sammenhenger er ikke minst begrunnelsen interessant:  

“The church of Knarvik holds an important position as cultural provider and conveyer 

of the Christian message and community at holidays and in everyday life. The church 

will provide a framework for safe surroundings and simultaneously be a platform for 

                                                           
2 https://architectureprize.com/winners-2016/winner.php?id=2523  

https://architectureprize.com/winners-2016/winner.php?id=2523
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cultural development, arts, and music in the community. The church is carefully 

adapted to the terrain and dimensioned to respect and blend harmoniously into the 

landscape’s vegetation, topography, and spatial quality. The church and its outdoor 

area has been developed with regard to the place and the future central square in 

Knarvik. The church of Knarvik will become a local venue for gatherings and faith 

throughout the week. The project aims to be inviting and inclusive for all people and 

also to be an inspiring, worthy place for gatherings that show respect for the Christian 

faith, people, climate, and the environment.” 

Våler kirke på sin side ble tildelt arkitekturprisen Best religious building under 

Archmarathon-Award 2016, i Milano.3 Her var juryens begrunnelse: A strong architecture 

form and a great spiritual quality to the different spaces. Våler kirke vant også Statens 

byggeskikkpris i fjor, i tillegg til en rekke andre priser.  

8. 

De norske kirkebygg – noe å være stolt av! 

«Kirkebygningen som merkevare» het en artikkel jeg skrev i Den norske kirkes årbok i 2003. 

Poenget med artikkelen var dels å løfte frem det tradisjonelle og ofte gamle kirkebygget. For 

å sitere meg selv:  

«Den kristne menighet består naturligvis først og fremst av levende stener. Men 

kirken ser ofte ut til å glemme at også sammensetningen av de døde stenene er 

viktige. Arkitektur formidler et budskap. Våre fysiske omgivelser preger oss og våre 

handlinger. De gir oss identitet. De skaper forventning, likegyldighet eller avstand. 

Dette er det vanskelig å akseptere for «rasjonelle» moderne mennesker. Men 

erfaringen viser at vår underbevissthet og vårt følelsesliv ikke er uberørt av hvordan 

bygningene vi beveger oss i ser ut. Det er ikke bare snakk om funksjon, men også 

kommunikasjon.» 

Jeg forsøkte også å bevisstgjøre hvilket fortrinn og potensiale Den norske kirke har:  

«Disse (tradisjonelle) kirkene har åpenbart en sterk appell, ikke minst til det brede lag 

av kirkemedlemmer. Få «merkevarer» er så godt innarbeidet som den tradisjonelle 

norske kirken. Men utnytter kirken dette?» 

Jeg hadde liten tro på at noen i det hele tatt hadde lest artikkelen da jeg ved en tilfeldighet 

oppdaget at artikkelen var sitert i en stortingsdebatt av en representant som hadde tatt 

merkevarepoenget.  

Den norske kirke har mange «ikonbygninger» som de fleste nordmenn forholder seg til. De 

er deler av de lokale omgivelser, historier og identitet. En kirke som ønsker å kommunisere 

med folk flest, må forholde seg til det enkelte steds særtrekk og forstå disse byggenes plass i 

folks liv. 

                                                           
3 http://www.archmarathon.com/2016/category/religious-buildings-winner/ 
 

http://www.archmarathon.com/2016/category/religious-buildings-winner/
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Folk er stolte av kirkebygget sitt, som oftest helt uavhengig av hva som ellers foregår av 

debatter innad i kirken. Dette handler om fellesskap og felles identitet knyttet til 

hjemstedets historie. 

Umberto Eco sa i et videointervju, "Sulla memoria",4 laget for den italienske paviljongen på 

kunstbiennalen i Venezia I 2015:  

“As humans when we say “I”, we mean our memory. Memory is soul. If someone loses 

his memory, he becomes like a plant. He hasn't got any soul anymore. We are our 

own memory. Shared memories mean common identity. We can't think of ourselves 

as Europeans if we are not able to restore a European identity.” 

Kirkebyggene er viktige elementer i den «felles hukommelse», det minnet som gir oss en 

felles identitet. Det er det grunn til å være stolt av! 

Denne artikkelen er en lettere omskrivning av et foredrag med samme tittel holdt på Kulturrådets 

kulturkonferanse: Kirkebygget: Arkitektur og utsmykning, 16. og 17. mars 2017. 

Oddbjørn Sørmoen, mag. art. kunsthistorie UiO. Han har også studert «Restaureringskonst» fra Kungliga 

konsthögskolans Arkitekturskola i Stockholm. Sørmoen var redaktør for bokserien «Kirker i Norge», Arfo forlag, 

og en av grunnleggerne for det europeiske nettverket «Future for Religious Heritage». Han har tidligere 

arbeidet som Seniorrådgiver hos Riksantikvaren og Special Adviser hos English Heritage, og arbeider for tiden 

som Fagdirektør i KA, Arbeidsgiver for kirkelige virksomheter. I 25 år har han arbeidet med kirkebygg, liturgiske 

rom, kirkegårder og tilgjengelighet til kulturminner som rådgiver, forfatter og foredragsholder. 

                                                           
4 http://www.artribune.com/television/2016/02/video-umberto-eco-sulla-memoria-una-conversazione-in-tre-
parti-biennale-di-venezia-padiglione-italia-davide-ferrario/  

http://www.artribune.com/television/2016/02/video-umberto-eco-sulla-memoria-una-conversazione-in-tre-parti-biennale-di-venezia-padiglione-italia-davide-ferrario/
http://www.artribune.com/television/2016/02/video-umberto-eco-sulla-memoria-una-conversazione-in-tre-parti-biennale-di-venezia-padiglione-italia-davide-ferrario/

