
    Arkitektur N   nr. 4/2018    4544    Arkitektur N  nr. 4/2018

Kirka er en av disse særskilte bygnings-
typene arkitekter virkelig kan boltre seg i: 
ikonisk i form, åndelig i innhold, og med 
romlig drama nedfelt som funksjons-
krav. Her gis den poetisk anlagte arkitekt 
anledning til virkelig å meske seg med lys, 
materialitet og høyloftede arkitektoniske 
grep, mens tempelets rolle som old school 
signalbygg muliggjør krumspring som i 
andre sammenhenger ville fått arkitekten 
til å rødme. I tillegg har kirka noe som er få 
andre bygningstyper forunt: ett overord-
net sentralrom som trumfer alle andre 
romfunksjoner. Eller, i hvert fall var det slik 
før. Teglen kirke- og kultursenter er, lik så 
mange andre bygg, unnfanget i et veikryss 
av intensjoner, politiske drakamper og 
motstridende interesser. Resultatet ble en 
uspesifisert smørbrødliste av romfunk-
sjoner som skulle samles i et markant 

Kirke og kjøter
Med Teglen kirke og kultursenter 
ønsket Spikkestad kommune å nå ut 
til flere enn menigheten. Resultatet 
er et flerbrukshus, hvor et relativt 
beskjedent kirkeskip, et «livsynsåpent» 
seremonirom og kulturscene kan slås 
sammen til et monumentalt kirke-
rom for de store anledningene. Med 
«Teglen» har arkitektene Aina Dahle og 
Kaja Melbye kombinert kirkebyggets 
ikonografi med kulturhusets anven-
delighet, og løst en funksjonsfloke 
som har forfulgt arbeidskirka siden 
etterkrigstida. 

KRITIKK 

TEGLEN, SPIKKESTAD KIRKE- OG KULTURSEN-
TER, SPIKKESTAD
TEKST: HALVOR W. ELLEFSEN

Mykt og hardt: Det 
gamle Stenersenmu-
seet har fått ny drakt, 
med lun cafe nedenfra 
og røff black box i ta-
ket. Cafe interiors and 
black box aesthetics 
combined at Røver-
staden.

Halvor Weider Ellefsen 
er utdannet ved 
arkitekthøyskolen i 
København. Han driver 
firmaet Studio Ellefsen 
og er førsteamanuensis 
ved AHO

ok  13/8
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Situasjonsplan, målestokk 1:2000. Site plan, scale 1:2000.

bygg for Spikkestad sentrum, innenfor en 
budsjettramme på 59 millioner. Planen var 
å lage et flerbrukshus, som også var en 
kirke. Planen var å gjøre alle til lags. 

Arbeidskirka revisited
At kirker skal kunne flere ting på én gang er 
en relativt ny idé. Selv om flere av 1800-tal-
lets bykirker dekket bredere behov enn det 
åndelige, så var det først fra 1960-tallet 
at kirka skulle oppfylle et bredere spekter 
av samfunnsfunksjoner. Utviklingen av 
«arbeidskirka» vokste frem parallelt med 
en ny ungdomskultur og en mer verdslig 

tilnærming til kirkefunksjonen, slik det 
for eksempel fremstilles av forfatter Roy 
Jacobsen. I Seierherrene beskrives ar-

beidskirka gjennom Tonsen kirke av Georg 
Greve og Geir Grung. Bygget har kirkerom 
og tilstøtende menighetssal på bakkeplan, 
og menighetskontor samt klubblokaler i 
kjelleren, hvor ungdommen kunne møtes 

over kurong og en cola. Lignende bygg 
finnes over hele landet, ofte løst gjennom 
et markant kirkeskip med sidebygg på en 
sokkel av ulike støttefunksjoner. Siden har 
ikke bare kirkeprogrammet est ut ytterlige-
re, men kirkerommet selv har også i større 
grad blitt et festrom for større begivenheter, 
være seg under høytider og livsriter, eller 
under verdslige konsertarrangementer. 
Dermed har nye behov for fleksibilitet og 
flerbruk meldt seg. Myser man litt kan det 
derfor være vanskelig å skjelne kirka fra 
kulturhuset – så hvorfor ikke kombinere 
dem en gang for alle? 

«Utviklingen av ’arbeidskirka’ vokste 
frem parallelt med en ny ungdoms- 
kultur og en mer verdslig tilnærming.” Mykt og hardt: Det 

gamle Stenersenmu-
seet har fått ny drakt, 
med lun cafe nedenfra 
og røff black box i ta-
ket. Cafe interiors and 
black box aesthetics 
combined at Røver-
staden.
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Konsertklubb: En egen inngang fra Munkedamsveien leder ned til gamle Club 7, som nå heter Klubben. Konsertscenen kan romme 700 mennesker. A separate entrance 
from Munkedamsveien leads down to concert venue Klubben, which can fit 700 people.

Konsertklubb: En egen inngang fra Munkedamsveien leder ned til gamle Club 7, som nå heter Klubben. Konsertscenen kan romme 700 mennesker. A separate entrance 
from Munkedamsveien leads down to concert venue Klubben, which can fit 700 people.

Snitt/oppriss tårn. målestokk 1:200. Section tower, scale 1:200

Opp fra mørket
En snartenkt rådmann i Røyken kommune 
så muligheten til å spare både tid og penger 
når ny kirke skulle bygges på den lange 
smale tomta ved Spikkestad stasjon, og 
inngikk i et spleiselag med kirka. Av de fire 
kvalifiserte teamene var det forslaget «Løft» 
av professor Aina Dahle og Kaja Melbye fra 
Hille Melbye Arkitekter AS som vant. Paret 
la tre rom på rekke: et kirkerom i øst med 
en markant fondvegg mot nye Spikkestad 
torg og stasjon, et livssynsåpent rom og 
vestibyle arkitektene kaller «broa» i midten, 
og en kulturscene med store vinduer mot 
vest. Svære skyvevegger i eik skiller de tre 
rommene fra hverandre, og muliggjør både 
sambruk og flerbruk i ulike konfigurasjoner. 
De tre rommene er pakket inn i en teglkas-
se som løfter seg mot øst, med noe som 
ikke kan tolkes som annet enn et kirketårn, 
komplett med klokker og kors. Rommene 
er båret av to langsgående betongdragere 
og løftet opp over en glass-sokkel med 
bygningens mange verdslige funksjoner. 
Men i motsetning til typiske arbeidskirker 
henvender sokkelen i Teglen seg direkte mot 

scala: 1:200 / 100%
jpg
13.8 KHS
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Plan 1, målestokk 1:400. Plan 1, scale 1:400.

1. foaje, 2. aktivitetsrom, 3. kafe, 4. kirkerom, 5. broen, 6. seremonirom, 7. sakristi, 8. dåpssakristi, 9. amfi, 10. atrium, 11. samtalerom, 12. garderobe, 13. kjøkken, 14. 
lager, 15. teknisk rom. 1. Foyer, 2. activity room, 3. cafe, 4. main hall?, 5. bridge, 7. sacristy, 8. baptistery, 9. amphitheater, 10. atrium, 11. conversation room? 12. cloak 
room, 13. kitchen, 14. storage, 15. technical room.

Teknisk snitt, målestokk 1:75. 1. dåpssakristi, 2. teknisk rom, 3. kirkerom.
a. glasert hulltegl (54x55x228mm) med utblåsing av luft
b. glasert hulltegl (54x55x228mm) med bakenforliggende akustisk duk
c. sløret teglforblending (54x78x228mm)
d. hoveddrager i betong, plasstøpt med bordforskaling
e. tverrbjelker i betong, prefabrikert med plateforskaling på stedet
f. plasstøpt dekke med hull og bakenforliggende akustisk duk
g. fasade - teglforblending (54x108x228mm) opplagt på prefabrikerte teglbjel-
ker
h. spilehimling oljet eik heltre
i. kledning oljet eik heltre
j. slipt betong påstøp med vannbåren varme
k. strekkmetall himling og teknisk sjikt med tilførsel fra overliggende teknisk 
rom

Technical section, scale 1:75. 
1. baptistery
2. technical room
3 main hall?
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Plan 2, målestokk 1:400.  Plan 2, scale 1:400.

scala: 1:400 / 100%
linje: ok
cmyk: ok
6.8 KHS

trenger hjelp med litt oversettelse 
av ord her Solveig/Gaute :) - KHS

Prosjektopplysninger

Byggets navn: Teglen, Spikkestad 
kirke- og kultursenter 
Adresse: Teglverksveien 11, Spikke-
stad
Kommune: Røyken
Ferdigstilt: 2018
Oppdragsgiver: Røyken kirkelige felles-
råd og Røyken kommune
Arkitekt: Einar Dahle Arkitekt MNAL og 
Hille Melbye Arkitekter AS 
Medarbeidere: Aina Dahle, arkitekt 
MNAL (EDA), Kaja Melbye, arkitekt 
MNAL,
Joachim Midjo Andersen, M.arch, Mik-
kel Haavaldsen, M.arch (alle HMA)
Interiørarkitekt: arkitekten
Arkitekt tidlig fase: Rodeo Arkitekter 
AS
Detaljprosjekt og gjennomføring: Land-
skaperiet AS v/ Marianne Thomassen. 
Områdene rundt selve kirken er ikke 
prosjektert siden grensesnittet for 
kirken gikk i vegglivet. Veiløsningen 
frem til inngangen er midlertidig.
Konsulenter: RIB: Dr. techn K. Apeland 
AS; RIBmur: Sivilingeniør Finn Madsø 
AS; RIE, RIV, RIBr, RIAku, RIBfy: alle 
Sweco
Generalentreprenør: Bermingsrud 
Entreprenør 
Brutto areal: ca. 2040 kvm
Kostnader: ukjent
Evt. tilleggsopplysninger: liturgiske 
møbler i eik: Henriksens snekkerfa-
brikk AS, Arendal; liturgiske møbler i 
betong: Generalentreprenøren; alter-
sølv: Simensen rustfri AS, Nittedal. 
Utforming: Einar Dahle
Foto: Jiri Havran

Miljøopplysninger

Byggets navn: «Teglen» Spikkestad 
Kirke- og Kultursenter
Beregnet energiforbruk: 152,1 kWh/
kvm BTA pr. år
Kvm BTA pr. ansatt: ikke relevant – 
bygget består hovedsakelig av seremo-
nirom som står tomme noen ganger og 
blir fylt til randen andre ganger
Byggekostnad ekskl. MVA pr. kvm BTA: 
ukjent
Gjennomsnittlig U-verdi (W/kvmK): tak 
0,13; yttervegger 0,17; gulv på grunn 
0,09; vindu/dør 1,20    
Energikilder: fjernvarme                   
Ventilasjon: mekanisk ventilasjon med 
integrert kjøling
Materialbruk: det er kun valgt bestan-
dige materialer som har lang levetid 
(betong/telg/heltre eik)
Entrepriseform: generalentreprise

detaljsnitt
1:75
66,66%
linje ok
cmyk ok
13.08 khs
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torg og jernbanestasjon, frontet av husets 
kafé og aktivitetsrom. Dermed er ikke bare 
ungdommens «kurong og cola» løftet opp 
av kjelleren, men også blitt programmet 
som forankrer bygget til Spikkestad torg. 

For å nå seremonirommene må man 
derfor enten bruke innvending trapp og 
heis, eller forsere terrenget langs en trapp 
på byggets nordside. Her møter andre 
etasjes hovedinngang terrenget gjennom et 
foreløpig uferdig parkanlegg. Kulturscenen 
har i tillegg egen inngang mot vest, som 
fungerer uavhengig av resten av bygget.

Teglkor og alterstål
Det ukonvensjonelle oppslaget og de 
mange inngangene har bidratt til å gjøre 
huset både kompakt, økonomisk og flek-
sibelt, noe som kanskje har rettferdiggjort 
noen av byggets mer ekstravagante sider: 
Arkitektene hadde ikke bare fått gjen-
nomslag for en kostbar (og etter sigende 
ryggbrekkende) betongkonstruksjon, men 
også inkludert små teglkors brodert inn i 
fasaden, et glasert teglteppe som markerer 
koret, arkitekttegnede liturgiske møbler og 

jevnt over høy detaljering og materialkvali-
tet. Professor Dahle har sågar tegnet både 
døpefont, clerus-benk og «alterstålet» (som 
altså er i stål, ikke sølv). Det er også byg-
gets effektive organisasjon som får Teglen 
til å fremstå som bastant og monumental, 
hvor et relativt lite fotavtrykk bærer et 
forholdsvis stort volum. En velknadd plan 
sikrer videre at den konseptuelle skissen av 
rom mellom dragere opprettholdes som et 
lesbart arkitektonisk motiv og ikke drukner i 
teknisk areal, selv om prosjektet nok er blitt 
langt mer komplekst enn skissen kanskje 

åpnet for. Dermed har arkitektene langt på 
vei lykkes i å bevise at også et flerbrukshus 
best spinnes rundt en enkel og overordnet 
arkitektonisk idé. At romprogrammet ikke 
var skrevet i stein, men kunne fortolkes, og 
at anbudet var lagt ut som generalentrepri-
se ga også arkitektene økt kontroll i tidlig-

fase. Tross budsjettoverskridelser er dette 
antagelig et av de sentrale suksesskriterie-
ne for bygget.

Kledelig nedpå
Dermed fremstår Teglen både som smått 
dekadent og kledelig nedpå. Teglteppet 
som erstatter podiet i koret skaper en 
uformell stemning og inviterer til bruk, 
mens den massive alterveggen i betong 
utstyrer rommet med tilstrekkelig «drama». 
Den gjennomlyste og livssynsåpne «broa» 
og konsertscenens «black box» er fine 
variasjoner over det samme rommet. At 
bygningen står i spagat, spent opp mellom 
ulike programkrav og infrastruktur, og sånn 
sett mangler en ordentlig hovedinngang 
kan sikkert både være frustrerende og for-
virrende for mange. Bygget har også møtt 
betydelig motbør gjennom prosessen, ikke 
minst fra Kirkerådet selv. Men som den 
kjøteren den er, er Teglen særs vellykket. 

I Seierherrene heter det at «[presten] 
var av den lavkirkelige sorten som så sitt 
formål her på jorden i å viske ut skillet 
mellom kor og skip». Dette gjøres nokså 

«Det ukonvensjonelle oppslaget og de 
mange inngangene gjør huset både 
kompakt, økonomisk og fleksibelt.”

bokstavelig i Teglen, men Dahle/Melbye 
stopper ikke her. I stedet viskes det vigsle-
de også over i det verdslige, til vi står igjen 
med nettopp det store, samlende rommet. 
Og det hviskes nå (etter sigende også blant 
de geistlige), om at de har fått en ganske 
så fin kirke, som ikke bare er en kirke, på 
Spikkestad.

Rae percita volor maion et faceptatus 
eume pe ex etur, nonsent etusam ipici-
amusam dit volenimi, sus debis que volor 
sit es nonsed maximol ectotatis solorer 
itenectatem fugiaec aecaeptur adiorerrum 
eossi arione ratia con poreptaque rem re 
velliqu untiature, quiate dolectatem hillaud 
ipsandam dolorum aut officae estem fac-
cum aut fuga. Ficiis etur, toriaep erupta con 
ea nam este volo tota vollandae atur?

Eles vit aut apistias suntur se asima 
num etur, as autaqui andendanis inveni 

blandae nitat occab iscimusciis moditi ut 
autem andem nonsene eosa debitat quis-
ciu reperum, te culpa autessit voloriatem 
qui repedi volo blaborenis ea namus re se 
id magnien itatem aut lam, conemporia 
premqui doloritatur, ommoditae nesequo 
conseque accatur sit quam in comni to 
etur molor repelit esto et quos et aut harum 
que commodi pienime seria poreicia 
veliand ernatiis remquos ad esequi audiora 
voluptatem nim dolorum vel et aciliquae 
preiumq uiatia quam autatum am, tem non 
rem consequam in rehene esto iumendip-
sam harcia debitium expliqu atempos ilici 
blaut faceperi dis alicias dolore, nonsequis-
qui id quia autem accaborest fugiae cum i

Situasjonsplan fra konkurranseutkastet, utomhusarbeider har ikke vært en del av prosjektet, målestokk 1:1500. Site plan from the competition entry, the landscape 
plan have not been part of the prosject, scale 1:1500.
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Konsertklubb: En egen inngang fra Munkedamsveien leder ned til gamle Club 7, som nå heter Klubben. Konsertscenen kan romme 700 mennesker. A separate entrance 
from Munkedamsveien leads down to concert venue Klubben, which can fit 700 people.


