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Forord 

Da jeg skulle velge tema for oppgaven, falt valget tidlig på kirker bygget i perioden 1950-70. 

Den neste bestemmelsen var at den skulle ligge i Oslo og omegn. Valget skulle bli den kirken 

som berørte meg mest. Hver søndag i flere uker fulgte jeg gudstjenester i forskjellige kirker. 

Dette fordi jeg ønsket å oppleve kirkene i bruk før jeg besluttet meg. Da jeg kom til Snarøya 

kirke, var jeg ikke i tvil ” Denne kirken vil jeg skrive om”. For meg var den vakker og hadde 

en spesiell atmosfære.  Deretter fant jeg ut hvem som var arkitekt, og var heldig da arkitekten 

Odd Kjeld Østbye bodde i området. Jeg har hatt mange samtaler med ham. Det var en fryd å 

høre på ham. Alle hans anekdoter fra tiden og vennskapsmiljøet rundt ham med Arne 

Korsmo, Sverre Fehn, Håkon Mjelva og Geir Grung. Humoren var alltid tilstede, men når han 

snakket om arkitektur ble han alltid alvorlig. Hans motto var ”det er ingen snarvei til kvalitet”. 

                                                          

Det var derfor med stor sorg jeg mottok beskjeden om hans brå bortgang tidlig dette året. 

Etter hans bortgang har Kirsten Østbye vært enestående med hjelp av materiale og svar på 

spørsmål som jeg manglet til oppgaven. 

Østbye er borte, men Snarøya kirke står igjen som et kunstverk i naturen. 

 

Jeg vil spesielt takke institusjoner og enkelt personer som har bistått med stoff, synspunkter 

og annen form for hjelp. Dette gjelder spesielt sekretær i Snarøya kirke Åse Bommen, 

Kunsthistoriker Frøydis Oseberg Pedersen, Norsk kirkeakademi ved, Anne Veidtvedt, 

Cathrine Lillo- Stenberg og Lise Vislie, Nordmøre museum ved Roar Leite, Maxit/Leca ved 

Arne Monsen, byantikvar Ole Petter Bjerkek, Personalet ved Bærum kommune, Personalet 

ved Nasjonalmuseets bibliotek og Arkitekthøyskolen i Oslo, Sivilarkitekt Jan G. Digerud, 

Prost Ingmar Thorin 

 

Takk til min veileder Leif Holm Monssen, som med tålmodighet har støttet og veiledet meg 

gjennom hele oppgaven. 

 

 

---------------------------- 

Kolbotn 10.mai 2009 

Anne Helle Skifjeld
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Innledning   

Tema for denne avhandlingen er prosessen og bakgrunn for formuttrykket til Snarøya kirke 

fra 1968. Hovedvekten er lagt på den oppførte kirken av arkitekt Odd Østbye (1925-2009), 

inspirasjonkildene hans og ulike faktorer som har påvirket ham underveis i utviklingen av 

kirken.(appendiks 1)  

Rett etter andre verdenskrig var det en storstilt bygging av kirker i Norge, som når sitt klimaks 

på 1960 og 70- tallet.1 (Fig.1a, b) Interessen for et nytt arkitektonisk formspråk øker både i det 

kirkelige miljøet og blant arkitekter, og fører til debatter i begge miljøene. Norsk 

kirkeakademi ble opprettet i 1955 av en gruppe radikale kristne. De ønsket å ta et oppgjør 

med det kirkelige ”establishment”, som de mente deltok for lite i diskusjoner om samfunn og 

kulturliv. Konferanser om kirkearkitektur sto tidlig på agendaen til Norsk Kirkeakademi. Med 

disse konferansene fikk man diskusjoner om moderne kirkearkitektur innad i kirkemiljøet.  

Planleggingsprosessen før oppførelsen av Snarøya kirke tok 30 år. Ulike konstellasjoner av 

arbeidsgrupper var involvert i denne prosessen, og flere arkitektforslag ble vurdert. Av 

forskjellige årsaker ble de ikke noe av. 

Østbye var en av de store pionerene i Norge, som var med å forme en ny kirkearkitektur etter 

andre verdenskrig. Med Kirkeland kirke (1958) var han den første til å bryte de tradisjonelle 

konvensjonene innen kirkearkitektur. Det skjedde en utvikling i formspråket hans fram til 

prosjektet med Snarøya kirke. Ytre og indre faktorer har gjensidig påvirket i denne prosessen. 

Snarøya kirke som formspråk er et resultat fra ulike påvirkningsfaktorer.  

Mål 

Målet med oppgaven har vært å analysere arbeidsprosessen, Snarøya kirkes plan- og 

byggeprosess, Østbyes bakgrunn opp mot det arkitektoniske formspråket, og til slutt sette alt 

inn i en kontekstuell arkitekturhistorisk forståelse.  

                                                             
1Norsk Kirkeakademiet:Finn Jor Den kommunale norm for kirkebygg i Oslo 11.11.59- arkivboks: Fredriskborg 
merket kirkekunst og arkitektur 
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Prosessen gir en god indikasjon på hvordan arbeidskomiteen tenkte med hensyn til formspråk 

og romplan. I tillegg hvordan samtidens arkitekter løste oppgaven, samt hvordan 

byggekomiteen behandlet forslagene. Selv om mye av forhistorien ikke fikk noen direkte 

påvirkning på Østbyes utkast til kirke på Snarøya, har det likevel vært viktig å gå inn 

arbeidsprosessen.   

Med en fordypelse av planleggingen og byggeprosessen av den oppførte kirke på Snarøya, har 

det blitt forsøkt å gi en innsikt i hva som ble vektlagt i utforming. Disse konkrete ideene har 

så blitt analysert i forhold til Østbye som arkitekt, hvordan han tenkte. Ideene blir videre satt 

inn i en arkitekturteoretisk forståelse.  

Problemstillinger  

Hovedproblemstillingen blir som følger: 

 

o Hvilke aktører, beslutninger og grep i plan- og byggeprossesen, samt hvilke innflytelser på 

arkitekt Østbye fikk betydning for den arkitektoniske utformingen av Snarøya kirke? 

 

For å klare å svare utfyllende på oppgaven, har følgende underproblemstillinger måtte stilles: 

o Hvordan var arbeidsprosessen fram til valg av Østbye som arkitekt? 

o hvilke arkitekturforslag ble vurdert i prosessen, og hvordan var resepsjonen av disse? 

o Hvilke ytre faktorer spilte inn på formuttrykket? 

o Hvordan kan de ulike arkitekturforslagene forstås i en arkitekturhistorisk kontekst? 

 

Metode 

Oppgaven er en kunsthistorisk verksoppgave hvor hensikten er å analysere Snarøya kirke som 

en del av en prosess med de påvirkningsfaktorer som fulgte på formspråket. Derfor vil en 

vesentlig del av teksten utgjøre en beskrivelse av verket. Beskrivelsen danner deretter 

grunnlaget for spørsmålet om arkitektens personlige preferanser knyttet til materialbruk, til 

form, til stilkriterier, til periodetilhørighet, til miljøtilhørighet, og til en eventuell teoribygging 

omkring materialet.  
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Metodisk har det vært studier av arkitekturtegninger, arkivsøk, litteraturstudier, intervjuer og 

besøk i Snarøya kirke. Materialet har blitt ordnet kronologisk, og har blitt gjenstand for en 

fenomenlogisk studie. Det vil si at enkelte elementer i og omkring så som for eksempel 

landskap, konstruksjon, materiale, lys, rom og innredning blir analysert enkeltvis og satt inn i 

et forhold til mulige eksterne påvirkningskilder(jf.kap 5) 

Disposisjon og kilder 

Besvarelsen består av seks kapitler:  

Kapittel 1: Beskrivelse av Snarøya kirke. Dette er en ren beskrivelse av kirkebygget, for å 

klargjøre for leseren hvordan den ser ut i dag. Den baserer seg på besøk til kirken og 

fotografier av kirkebygget. Mye tar i utgangspunkt i egne observasjoner, studier av 

arkitekturtegninger, samt informasjon funnet i Byggekunst.  

 

Kapittel 2: Forhistorie. Dette kapittelet tar for seg hele prosessen fra første gang et ønske om 

et kirkebygg blir nevnt til valg av tomt blir bestemt. Varigheten på prosessen, ulike 

konstellasjoner av arbeidsgrupper, samt arkitekturforslag blir diskutert. Til dette kapittelet har 

det blitt samlet inn relevant kildemateriale som: brev, korrespondanse, møtereferat, 

menighetsblader, avisutklipp, brosjyrer og arkitekturtegninger. Jeg har hatt samtaler med 

sekretæren i Snarøya kirke, Kari Bommen, som kjente prosessen med Snarøya kirke svært 

godt.  

 

Kapittel 3: Prosjekteringsfasen fram til Grunnstensnedleggelse 12.07.66. Dette kapittelet 

omhandler den videre prosessen fram til valg av arkitekt Østbye. Videre består kapittelet av 

en beskrivelse av Østbyes prosjekt av Snarøya kirke, og til slutt resepsjonen av utkastet. Til 

dette kapittelet er det brukt det samme materialet som til kapittel 2 med hensyn til brev, 

korrespondanse og avisutklipp. Imidlertid har studier av arkitekturmatrialet som skisser, 

plantegninger og foto av plastelinamodell vært av større betydning. I tillegg har samtaler med 

Østbye vært essensielt. 

 

Kapittel 4: Forberedelser og Byggeprosessen. Kapittelet tar for valg av byggeledelse og 

hovedentreprenør. Selve byggeprosessen, de utfordringene som ble møtt på byggeplassen og 

forandringer som Østbye gjorde underveis med utkastet blir også beskrevet. Til dette har 
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særlig byggesaksmappen fra Bærum kommune vært viktig. Den har bestått av 

arkitekturtegninger og byggesaksdokumenter. Firmaet sivilingeniør Ole Falk Fredriksen A/S 

sin: Beskrivelse med masseoppstillling for råbygget, fagtidsskriftet Betongen i dag fra 1968 

og brev fra Leca- Betong har vært vesentlige. Ellers har samtaler med Østbye og en rekke av 

hans arkitekturtegninger hatt stor betydning.   

 

Kapittel 5: Odd Østbye. Dette er en ren analyse av Odd Østbye som arkitekt knyttet opp mot 

Snarøya kirkes utforming. Fokuset har først og fremst vært på de elementene som er vektlagt i 

kapittel 3 og 4.  Kildemateriale fra fagtidsskrifter som Byggekunst, Arkitekturnytt og det 

danske arkitekturmagasinet a5 er benyttet. Østbyes tidligere kirkeprosjekt, Herøya-, 

Kirkeland- og Åssiden kirke, er blitt tatt med for å belyse hans arkitektoniske utvikling, og det 

han tar med seg av erfaring videre til Snarøya kirke. For å redegjøre for Østbyes 

inspirasjonskilder er det brukt en kombinasjon av studier av faglitteratur og samtaler med 

Østbye. Sivilarkitekt Jan Digerud har gitt en god innføring i arkitekt Lois I. Kahn, samt en 

beskrivelse av arkitektmiljøet rundt Østbye sett utenfra. Samtale med den svenske presten 

Ingmar Thorin har vært nyttig for å forstå ”den liturgiska rörelsen” i Sverige. 

Kapittel 6: Arkitekturhistorisk tilbakeblikk på utviklingen av kirkearkitekturen. Dette 

kapittelet tar for seg endringer i kirkebyggenes arkitektoniske uttrykk for å gi en forståelse av 

de ulike forhold som har vært med på styre utviklingen i tiden før oppføringen av Snarøya 

kirke av Østbye. I kapittelet får man innblikk i arkitekturforslagene i en arkitekturhistorisk 

kontekst. For å få en fullverdig innsikt i perioden har søk i Norsk Kirkeakademiets arkiv vært 

relevant. I arkivet lå invitasjoner til de ulike arkitekturkonferansene, hvilke arkitekter som ble 

invitert, notater om hva som skulle tas opp, brever og sammendrag fra møtene. Samtale med 

Lise Vislie, har gitt innsikt i miljøet, og hva gruppen konsentrerte seg om når det gjaldt 

moderne kirkearkitektur. Fagtidsskrifter som Byggekunst og Arkitektnytt har også vært 

verdifull for å få en fullstendig forståelse av det norske arkitektmiljøet i tiden før oppføring av 

Snarøya kirke.  

Forskningshistorie 

Om selve Snarøya kirke foreligger det ingen vitenskaplige verk. Derimot finnes kunsthistorisk 

arbeid som omhandler kirkearkitektur; som magistergradsavhandlingen av Wenche Findal 
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(UiO, 1989) “Nyere norsk kirkearkitektur.14 arkitekturkonkurranser 1952-1970. 

Formeksperiment eller Gudshus?” Dette er en formalanalyse av tilfeldig valgt kirkearkitektur 

fra perioden. Blant spørsmålene er hvorfor en og samme bygningskategori varierer over tid, 

byggeherrers og arkitekters roller samt andre dirigerende faktorer.  Imidlertid gir den ikke 

noen innblikk i selve arbeidsprosessen. Slik sett får man med Hovedoppgaven til Jan Chr. 

Eckhoff, (UiO, 2000) ”kirkearkitektur under forvandling ” et bedre grunnlag. Oppgaven 

beskriver den internasjonale idekonkurransen som ble utskrevet i Danmark 1961- hvor 

førstepris gikk til den norske arkitekten Helge Hjertholm. Avhandlingen gir et godt innblikk i 

ideene og hva som skjer innen kirkearkitektur i Skandinavia fra 1950 til 1980. 

Masteroppgaven til Ragnhild Lavik (UiO, 2007) ”Mortensrud kirke – et 

samarbeidsprosjekt?” har et sammenfallende tema som denne avhandlingen, ved at den tar 

for seg plan- og byggeprosessen og de påvirkningsfaktorene som formet Mortensrud kirke 

(2002). Slik sett har den på mange måter fungert som en mal for denne oppgaven. Imidlertid 

er Mortensrud kirke bygget i nyere tid, og har derfor en annen referanseramme. Den har heller 

ingen utpreget forhistorie, og derfor er avhandlingen samtidsorientert. Ellers finnes det en 

rekke vitenskapelige oppgaver om kirker generelt, men heller ikke her har arbeidsprosessen 

blitt diskutert i noen stor grad. Forøvrig er det stort sett gamle kirker. Sånt sett gir 

doktoravhandlingen til Nina Berre (NTNU, 2002)” Fysiske idealer i norsk arkitektutdanning 

1945-1970, En studie av diplomoppgave ved Arkitektavdelingen, NTH”, et bedre grunnlag for 

denne oppgaven. Doktoravhandlingen identifiserer og diskuterer fysiske idealer i norsk 

arkitektutdanning slik den ble praktisert ved Arkitektavdelingen NTH i perioden 1945-70. 

Oppgaven hadde som hensikt å forstå tenkemåter og arbeidsmetoder, videre avdekke 

forståelsesmodeller som lå til grunn for formgivningen av arkitekturprosjektene. Selv om 

avhandlingen tar for seg NTH (Norges Tekniske Høgskole) og diplomoppgavene, beskriver 

den godt tiden og de påvirkningsfaktorene som lå til grunn.  Avhandlingen sammenfaller med 

oppgaven om Snarøya kirke nettopp på dette området når det gjelder Østbye som arkitekt. 

 Litteratur 

For å dekke den mer generelle teoretiske siden ved etterkrigstidens arkitektur har i 

hovedsakelig litteratur blitt hentet fra William J. R. Curtis, ”Moderen Architecture since 

1900”, Nils-Ole Lund, ”Arkitekturteorier siden 1945”, Olle Svedberg, ”planerarnas 

århundrade, Europas arkitektur 1900 tallet ”og Jens Scheldrup(red.) ”Modernismens 
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genkomst, En antologi”. Ellers er flere av Christian Norberg-Schulz bøker interessante for 

oppgaven som ” Architecture: Presence, Language Place ”og ”Øye og hånd. Essays og 

artikler. Ny rekke” 

For å forstå enkelte arkitekter mer inngående, har det vært nødvendig å se nærmere på 

litteratur som har omhandlet disse, for eksempel kan nevnes: Sarah Williams Goldhagen,” 

Louis Kahn’s Situated Modernism” og Peter Thule Kristensen, Rudolf Schwarz 1897-

1961,Arkitektur som fragment”. For å få en forståelse av kirkebygg i etterkrigsårene, har 

følgende bøker vært av stor interesse: Wolfgang Jean Stock(red) "Europäischer Kirchenbau 

1950-2000,European church” denne boken gir en god innføring av den moderne 

kirkearkitekturen i Europa etter andre verdenskrig. Axel Rappe, Domus Ecclesia, studier i 

nutida kyrkoarkitektur, Diakonistyrelsen bokförlag, Stockholm 1962. Og ”Kirker i en ny tid” 

red Finn Jor. Boken er utgitt 1966, men stoffet er av eldre dato, og er en oppsummering av 

diskusjonene som Norsk Kirkeakademi holdt i Oslo fra 1950 tallet. 
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Kapittel 1 Snarøya kirke 1968 - En beskrivelse av kirken 

Snarøya er en halvøy som ligger i Oslofjorden, og er en forlengelse av halvøya Fornebu. Det 

er kun én hovedvei: Snarøyveien som går gjennom Fornebu og helt ut til enden av Snarøya, 

dersom ikke sjøveien blir brukt. Siden Fornebu flyplass ble bygget i 1939, har første del av 

halvøya vært preget av forretningsbygg, hotell og utbygninger. Etter hvert som man kjører 

utover øya forandrer dette seg, og Snarøyveien begynner å bukte seg bortover mellom 

knauser, furutrær og gløtt av Oslofjorden. Snarøya bærer preg av en landlig atmosfære - 

nærmest et sørnorsk kystlandskap. Snarøya kirke ligger på en fjellknaus tett inntil hovedveien, 

men den er likevel vanskelig å se fra veien. Dette kommer hovedsakelig av at veien svinger 

seg rundt knausen hvor en lav grå betongmur danner en forlengelse av fjellveggen. Over 

muren skimtes kun den øverste delen av betongkirken og klokketårnet. Bergveggen, muren, 

kirken og tårnet er delvis dekket av vegetasjon.(Fig 2) På den måten blir det hele en del av 

naturen. Umiddelbart etter avkjøringen fra Snarøyveien ligger kirkens parkeringsplass. Herfra 

kan man gjennom den grønne beplantningen skimte kirkens høyreiste og buede betongvegg 

som delvis er dekket av villvin. Øst for kirken er et eneboligfelt, og en liten vei som fører ned 

til andre villastrøk.  

Topografi og eksteriør 

Kirketomten er på 6.5 mål.2 Som situasjonsplanen viser, er tomten formet som en trekant hvor 

den ene siden buer ut som en vifte. (Fig.3) Buen på denne er vendt mot  nord/vest. Halvparten 

av tomten består av fjellknausen som går bratt ned mot nord - det vil si ut mot Snarøyveien.3 

Den flater så ut på toppen, og heller svakt ned mot sør i retning av parkeringsplassen. Resten 

av tomten som vender mot sør og øst er slett. Kirken er anlagt i selve skråningen - det vil si 

midt på tomten. Atkomstveien til hovedinngangen går fra parkeringsplassen i sør. Mellom 

kirken og parkeringsplassen er tomten åpen med en beplantet gresslette.  På hver side av 

plenen, som da innebærer hver side av kirkebygget, går en sti for de besøkende opp til 

inngangen. På østsiden ender gangstien i en trapp, som ligger helt inntil bygget.(Fig.4) Langs 

stien på den vestre og nordre side går det en lav betongmur, som i en stigende linje omslutter 

                                                             
2Snarøya kirke et internt sammendrag, det er ingen dato, ingen signatur ,men er sannsynlgvis skrevet i 1962:10, 
perm 1 
3Ibid.    
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et beplantet gårdsrom. I muren er det støpt inn lampekonsoller i myke kurver, som er plassert 

med faste mellomrom hele veien. 

Snarøya kirke har en avlang abstrakt form, men samtidig er det en klar rytme. Rytmen vises 

ved en avlang side mot nord, så en bue mellom øst/sør vegg, så en avlang side, som igjen får 

en bue i sør/vest vegg (ABAB). Inngangspartiet og veggene mot parkeringsplassen er de 

avlange sidene, og er orientert nord/sør. Veggen mot nord er helt rett foruten et karnapp, men 

de tre resterende ytterveggene er derimot buet. Overgangen mellom disse danner en bølgende 

form. Dette ses tydelig i østveggen som buer ut i en spiss mot vest.4  Denne formen tas opp 

igjen i overgangen mellom sør- og vestveggen, men da i en større bue hvor veggen brytes av 

to lameller, og avsluttes i en utstikker.  

Vest for utstikkeren står et rektangulært klokketårn. Toppunktet på klokketårnet er på høyde 

med kirkens toppunkt. Selve klokken er hengt opp under en betongplate, som er støttet av fire 

grove betongben. Slik kan tårnet minne om et middelaldersk vakttårn. (Fig 5) Med muren, 

kirketårnet og beplantningen gir gårdsrommet assosiasjon til en klostergård 

Kjennemerker som indikerer at det er et religiøst bygg, er vist forsiktig.(Fig. 6)Det er kun et 

lite tynt jernkors montert på taket i overgangen mellom øst- og sørveggen. Plasseringen av 

kirken i skråningen, den organiske formen, beplantningen, det flate taket og det lave 

klokketårnet, får Snarøya kirke til å gli godt inn landskapet og omgivelsene. (Fig.7) Nettopp 

med denne ydmyke måten å forholde seg til omgivelsene og naturen, virker kirken åpen og 

inkluderende - ikke pretensiøs og overhøytidelig.  

Konstruksjon og materialer i eksteriør 

Kirken er fundamentert rett på fjellgrunnen. Hele bygget både vegger, dekke og tak er støpt i 

betong. Alle flater utvendig og innvendig er i ubehandlet betong, og har beholdt betongens 

grå farge. Alle flater, ute som inne, viser et godt synlig avtrykk etter den vertikale 

forskalingsborden. Det samme gjelder klokketårnet. Andre materialer som er brukt er glass og 

stål. Dette er med på å bryte opp det monotone i materialbruken. 

                                                             
4Situasjonsplan, tegningnr 684.11, privat eie Østbye 
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Det er ingen karmer til vinduer, men kun hvite, rektangulære fliser som er murt rundt.(Fig.8) 

Det samme gjelder glassflatene i døra i første etasje hvor alt er satt rett inn i betongen. 

Oppriss av inngangspartiet – Forholdet ute og inne 

Fra gårdsrommet er det en bred hovedinngang med store glassflater som er direkte knyttet til 

innerommet med en liten forhøyning. Med den store glassflaten har man fra gårdsrommet 

mulighet til å se interiøret. Fra kirkerommet har man mulighet til å se ut til gårdsrommet, og 

videre over muren til omgivelsene rundt. (Fig.9) Denne løsningen danner et vekselspill 

mellom innerom og uterom. I midten av glassflaten er det en dobbelt rødmalt ståldør hvor et 

”metallgitter” er støpt på.(Fig.10) Fra den store glassflaten går det et vindusbånd langs hele 

den øverste delen av veggen.  Et stykke nedenfor vindusbåndet og helt inntil glassveggen, 

finnes et karnapp, som er dekket med et kobbertak. Bortover veggen er det satt inn fire 

rektangulære vinduer rett inn i betongen med hvite glaserte rektangulære fliser rundt. (Fig. 11) 

På motsatt side av hovedinngangen er det et rektangulært innhogg, som er inngang til 

administrasjon og sakristi. Døren har samme uttykk som døren til hovedinngangen - det vil si 

rød med metallsprosser. Den virker mer diskret fordi den er trukket lengre inn i fasaden, og 

fordi den er mindre i størrelsen. (Fig. 12)   

Planløsning 

Hovedinngangen til kirkerommet er bakerst i sideveggen. Her kommer den besøkende inn via 

en vestibyle, som er plassert mellom to glassvegger, en yttervegg med rød dobbeltdør, og en 

dobbelt inngangsdør i børstet stål. Innedøren er som ytterdøren satt direkte inn i en stor 

glassflate. Rom til pårørende, administrasjon og sakristi er til venstre for vestibylen. I 

karnappet, som går ut fra fløyen og ut mot gårdsrommet, går trappen ned til 

underetasjen.(Fig.13) I underetasjen er det menighetssal, kjøkken, garderobe, toalett og 

tilfluktsrom som benyttes til ungdomsaktivitet. Alle rommene går ut fra en lang gang hvor 

tilfluktsrommet ligger inn mot knausen, og de andre rommene ligger ut mot sør. Grunnflaten 

på hver etasje er på 410 kvm.5(Fig.14) 

                                                             
5 Byggekunst 1983 
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Kirkerommet 

Kirkerommet er på 220 kvm med plass til 250 mennesker.6  Det sakrale rommet fremstår som 

enkelt og spartansk, men samtidig raffinert. Vegger og tak er i ubehandlet betong hvor de 

vertikale bordforskalingene er godt synlige. Ingen av flatene som vegg, gulv og tak er malt. 

Gulvet er utført i slipt betong og satt sammen i et rektangulært mønster. Kirkerommet er en 

kombinasjon av en oval, og rektangulær form. (Fig.15) Inntrykket skapes fordi tre av veggene 

buer seg i rommet, og fordi nordveggen er en rett linje. Denne rette linjen forsterkes av tre 

pilarer satt etter hverandre som en akse, og av benkeradene og midtgangen. (Fig.16) På grunn 

av den kurvede formen på veggene er de bakerste fastmonterte benkrekkene kortere enn de 

resterende.  I og med at benkeradene harmonerer med veggene i formen, danner det seg en 

flytende bevegelse fra inngangen bak i kirkerommet i vest, fram mot alteret i øst. Benkene er i 

tre og malt i en dyp rød/brun beis med markerte skruer bak ryggen, slik sett kan de se ut som 

de er trukket i skinn. Virkningen av den flytende bevegelsen forsterkes også ved takets 

markerte fall fra sydveggen til veggen mot nord. Rundt den ene pilaren går 

forskalingsbordene ut i kirkerommet i et viftemønster. Med denne effekten virker det som om 

taket i nord faller ned, og holdes oppe av disse pilarene. 7 En markert mørkegrå fuge skiller 

vegg og tak, samt vegg og gulv. Slik fremstår veggene som om de flyter mellom betongtak og 

betonggulv. Dette er med på å skape en luftig og lett fornemmelse av rommet. (Fig.17) 

Alteret ved østveggen er satt opp på en forhøyning. Platået består av rektangulære, små 

marmordeler murt i en halvsirkel. Alteret er også i hvit marmor, og rektangulært uten noe 

form for ornament. Rundt er det en tynn alterring i stål og lyst skinn. (Fig. 18) Platået er 

flyttet halvannen meter ut fra fondveggen, og fra denne siden er alteret plassert helt ut på 

kanten. Til venstre for alteret står en støpt halvsirkelformet prekestol i betong. Også denne har 

merker etter vertikale forskalingsbord.(Fig.19) Døpefonten som står til høyre for alteret er i 

børstet stål.(Fig. 20) Den er formet som et grunt fat på en tynn stang som er boltret direkte 

fast i gulvet. På fondveggen henger et kunstverk i marmor, som viser Kristus med utstrakte 

hender. Kunstverket er fra 1986 av kunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg.8  

                                                             
6 Alf Henry Rasmussen,Våre kirke, norsk kirkeleksikon,Vanebo Forlag AS,1993:695 
7 Ole Falk Fredriksen A/S  snitt 4 og snitt 5, tegningnr 684.130B, privat eie Østbye  
8Alf Henry Rasmussen, Våre kirke:695  
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Det er sparsomt med synlige vinduer i kirkerommet. Dette gjør at betongen dominerer, og 

skaper et sluttet utrykk. Likevel er det lyset fra de få vinduene i samspill med skyggene fra 

konstruksjonen, som skaper den spesielle stemningen i kirkerommet. Opplevelsen av rommet 

varierer med tiden på døgnet. På dagtid siver lyset fra nord inn fra vindusrekken, og 

glassveggen bakerst i salen. Dette danner et kjølig og blåtonet lys.(Fig. 21) Lyset blander seg 

med fargen fra betongen, men ettersom veggene buer seg, dannes det også mørkere soner. Fra 

det langstrakte vinduet ved alteret, danner dagslyset, spesielt ved sol, et streifelys, som 

beveger seg bortover fondveggen, og som treffer alteret ved tolvtiden, med matematisk 

presisjon.9 Lysstripen skaper et spill i strukturen på veggen, i taket, og på gulvet. I 

vindusspalten er det også satt inn en liten rød kvadratisk glassbit. Denne gir rødfarge til en del 

av lysstripen.(Fig.22) I en av vinduslamellene bak rommet er det satt inn en liten gul glassbit. 

Umiddelbart gir dette ikke lyset noen effekt.  

Om kvelden er det en helt annen stemning. Da gir lysekronene fra taket og lamperekken på 

veggen et dunkelt og varmt lys. Lampene er laget i børstet stål, og er bøyd som halvsirkler 

som alt annet i kirken, og har lysepærer med synlige glødetråder. Med det dunkle lyset, 

rommets plastisitet, materialets enkelhet, samt lys og skyggevirkningen gir det en klosteraktig 

stemning i rommet.(Appendiks 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Samtale med Odd Østbye 
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Kapittel 2 Forhistorie 

Det var i perioden da Høvleriet; Snarøen Bruk var i drift (1860-1907) at man begynte å få en 

befolkningsvekst på Snarøya.  Fra denne perioden finnes også de første skriftlige kilder som 

viser et ønske om en kirke på stedet.  Tveiten som var lærer på Snarøya skrev i 1877 følgende 

i sin dagbok: ”det er et savn her at det er liten anledning til at høre Guds ord om søndagene, 

da det er en mil til nærmeste kirke, Haslum”.10 Det var etter at Elias Kræmmer i 1916 begynte 

med utparsellering av tomter til sommerhus, og etter hvert tomter for helårsboliger at 

innbyggerantallet for alvor begynte å stige på Snarøya og de tilhørende områdene; 

Langodden, Halden og Rolfstangen.11 På grunn av den lange og besværlig veiforbindelse til 

nærmeste kirke, samt den store befolkningsveksten i området, var det mange som følte et 

sterkt behov for en kirke på Snarøya.12 Dette førte i 1937 til dannelse av en gruppe som hadde 

som mål å få reist en kirke og et menighetshus.13  

Prosessen med den nye kirken i gang  

Av den nydannede kretsen ble Lizzie Michelet forespurt om hun kunne tenke seg å forære den 

sentralt beliggende tomten på Snarøya til en kirke.14 Dette var et ønske hun innvilget under 

visse forutsetninger. Den 24.12.38 mottok kretsen et brev fra hennes advokat Jens P. 

Heyerdahl hvor det fremgikk;   

...tomten forblir i kommunens eie og at den anvendes til oppførelse av et kombinert kapell og menighetshus i 
forbindelse med en lekeplass for barn. Hjemmelsbrev, hvori disse betingelser er nærmere utformet, vil bli utstedt 
til kommunene, når den nødvendige finansiering til tomtens opparbeidelse, bygningens oppførelse m.v. er ordnet 
og eiendommens vedlikehold og drift forsvarlig sikret.  De med overdragelsen forbundne utgifter må være fru 
Michelet uvedkommende.15  

Det ble imidlertid hevdet at Michelets avdøde mann skulle ha gitt et løfte om at tomten skulle 

brukes til idrettsformål. Overdragelse av tomten til bygging av kirke skapte dermed fraksjoner 

blant beboerne på Snarøya og omegnen i flere tiår framover. Man fikk en gruppe som 

                                                             
10 08.09.68 Vigslingsblad,2 Arkiv: Bekkestua Bibliotek, lokalhistorisk arkiv.  
11Ibid.   
12Ibid.  
13Ibid.,4 
14Ibid. 
15Ibid. 
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motarbeidet bygging av kirke på den testamenterte tomten, til og med etter at et idrettsanlegg 

var kommet på plass et annet sted.16 

07.01.39 ble det konstituert en offisiell kirkekomité for fremdrift av kirkebygg på tomten. 

Kirkekomiteen besto av fem medlemmer; fru Inger Johanne Ameln, disponent Sara Kock, 

fisker Julius Vasholmen, sivilingeniør Edvard Jørstad, og fru.Anna-Lisa Jørstad. Jørstad ble 

valgt som formann17. Den 24.09.39 ble følgende punkter besluttet for videre framdrift: 

1. kirken bør planlegges for 200 sitteplasser i selve kirkesalen og 200 sitteplasser i det tilstøtende 

forsamlingshus. Dessuten bør det anordnes kjøkken, garderobe, toilett og et eget mindre rom 

for møter 

2. En kirkering bør snarest begynne å arbeide for saken på kristelig og selskapelig grunnlag. 

Denne ring bør bl.a. ha til oppgave å forberede kirkesaken og øke interessen for den blant folk. 

3. Bærum kommune gjøres bekjent med arbeidet og med skrivelsen fra fru Lizzie Michelets 

advokat. Ennvidere hvordan arbeidet foreløbig er tenkt ordnet18. 

 

Det ble sendt et brev til rådmann Halmrast i Bærum kommune den 07.10.39 hvor det 

fremgikk et sterkt ønske om midler til reising av en kirke. Til denne forespørselen svarte 

rådmann Halmrast den 18.12.40 at sogneformannskapet hadde vist sympati for saken, men at 

de ikke ønsker å ta standpunkt for noen planer eller tidspunkt for kirkens reising.19 

Kirkekomiteen arbeidet imidlertid videre med saken. For å ha et diskusjonsgrunnlag kontaktet 

de i 1941 arkitekt Johan Meyer (1897-1944) som skulle bli den første av flere arkitekter som 

skulle arbeide med planene til kirken. Samtidig kontaktet de havearkitekt Hindhammer for et 

forslag til tomtens parkmessig utnyttelse.20 Den 29.05.41 mottok arbeidskomiteen nok et brev 

fra rådmann Halmrast hvor det gikk fram at formannskapet hadde funnet tomten 

tilfredsstillende, men at de ikke hadde økonomiske midler til å imøtekomme kravene for å få 

hjemmelen utstedt. Rådmann Halmrast anbefalte imidlertid at kirkekomiteen skulle arbeide 

videre med saken, samt søke samarbeid med sognepresten og menighetsrådet. Videre ble det 

                                                             
16Ingen dato, ingen underskrift:overskrift: kirke på Snarøya,Det forberdende arbeid for kirkebygging:2, Arkiv: 
Perm 2 
1708.09.68 Vigslingshefte,4 Siv.ing Edvard Jørstad, formann for arbeidskomiteen til Snarøya kirke 1941-1962,   
18Ibid.  
19Ibid. 
20Menighetsblad 1942, Arkiv: Bekkestua bibliotek, Har kontaktet både Riksarkivet de har ikke disse tegningene. 
Johan Meyer blant hans mest største arbeid: Blå kors, Teknologisk Institutt og Weifa fabrikker alle i  Oslo 
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poengtert at dersom det skulle brukes arkitekt til oppgaven måtte vedkommende få betalt for 

sitt arbeid, slik at kommunen kunne stå fritt i valg av arkitekt ved senere anledning.21 

Primo 1940 - Prosessen skyter fart   

Kirkekomiteen tok forslagene fra rådmann Halmrast til etterretning, og allerede den 04.08.41 

ble det holdt allmannamøte på Snarøya gamle skole. Folk ble mobilisert fra alle kanter. 

Oppmøtet var stort, og det ble rettet en kraftig appell om å få reist en kirke. På møtet ble det 

vist til blant annet byggearbeidet av Røa kirke. Anna-Lisa Jørstad som var et av medlemmene 

i kirkekomiteen dannet en kirkering for damer på Snarøya som i samarbeid med kirkeringen 

for damer på Lysaker skulle arbeide med å skaffe midler til kirkens utsmykning.22 Og allerede 

den 05.09.41 ble det arrangert en befaring av kirketomten hvor formann i kirkekomiteen 

Jørstad var til stede sammen med Biskop Eivind Berggrav, rådmann Halmrast, kallskapellan 

H.C.Christie, misjonsprest Alfred Gjelseth, og sivilingeniør Rolf Henriksen. Foreløpige 

planer ble diskutert med rådmann Halmrast.23  Biskop Berggrav var begeistret med så vel 

tomten som saken forøvrig, og han holdt et foredrag på Snarøya skole etter befaringen for å 

vekke ytterligere interesse for saken.24 Samme høst satt kommunen i gang arbeidet med 

tomtens kartlegging, noe som innebar at kommunearkitekten skulle komme med forslag til 

tomtens utnyttelse.25 Fram til første menighetsblad som utkom 02.02.42, hadde komiteen fått 

effektiv støtte fra ulike interesserte. Foruten tomten var det dessuten gitt 9000 kroner i gaver. 

Videre hadde kirkekomiteen mottatt gaver som døpefont, alterlysestaker, brudestoler, en 

rekke blyinnfattede vinduer m.v.” 26 Formann i kirkekomiteen, Jørstad, skrev i 

menighetsbladet at det var et sterkt ønske om å få oversikt over de økonomiske forholdene. 

Dermed kunne de allerede i innledningsfasen etablere et samarbeid mellom arkitekten og 

kunstneren som skulle utsmykke kirken.27  

                                                             
2108.09.68 Vigslingsblad.,6 
22Ibid.,7 og menighetsblad 1942 
23Ibid.   
24 Menighetblad 1942 
2508.09.68 Vigslingblad.,8 
26Meninghetsblad 1942  
27Menighetsblad 1942 
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Medio 1940 - Knut Knutsen kommer på banen  

Den 19.06.45 mottok kikekomiteen 1000 kroner fra to anonyme givere, som ønsket at beløpet 

skulle brukes til utarbeidelse av forprosjektet for kirke og menighetshus tegnet av Knut 

Knutsen(1903-1969).28 Knutsen mottok en detaljert beskrivelse med retningslinjene for 

utarbeidelse av et forprosjekt for kirke og menighetshus på Snarøya.29 De ønsket to ulike 

løsninger, I. kirke og menighetshus bygget sammen, II. kirke og menighetshus bygget hver for 

seg. Når det gjelder kirken er det i teksten angitt en felles beskrivelse for hvordan 

oppdragsgiveren ønsket den utformet uavhengig av alternativ I og II:  

...I begge tilfeller plasseres kirken oppe på kirkehaugen i øst-vest og med koret i øst. Kirken skal være 
tradisjonell og med preg av gammel, intim kirkekultur (altså ikke ekstremt moderne). Hvelvet tak som i Frogner 
kapell. Ikke for store vinduer da dette ødelegger intimiteten. ... Inngangen må ha en forgang. ... Et galleri over 
inngangen med orgel oppe på galleriet, på tradisjonell gammel måte.  God plass til et større sangkor. Antall 
sitteplasser: 200 når kirke og menighetshus bygges sammen og 300 når kirken og menighetshus bygges hver for 
sig.  ...Utenfor kirken mot syd bør det projekteres en liten avsats i forbindelse med et trappearrangement for 
eventuelle friluftsmøter30. 

I denne teksten har Knutsen markert med et utropstegn og streket under der det står ”Hvelvet 

tak som i Frogner kapell” og ”God plass til et større sangkor.” 

Når det gjelder planløsningen i forbindelse med alternativ I (kirke og menighetshus bygges 

sammen) viste kirkekomiteen til Ila og Røa kirke fra 1930-tallet. Her var kirken og 

menighetssalen på samme gulvflate kun med et skille av ”...heisbare godt isolerte vegger mot 

kirken, således at disse rum kan benyttes hver for sig og sammen med kirken”.31  

For menighetshuset som skulle knyttes til kirkerommet var det ønske om et stort rom med 

plass til 150 sitteplasser. Det var videre ønske om en mindre sal hvor det skulle være plass til 

50 sitteplasser. Disse rommene skulle alle være knyttet til hverandre, og menighetssalen 

skulle være så stor at man kunne få plass til et stort flygel, samt en plattform for forestillinger, 

tablåer og konserter. Retningslinjer for menighetssalen var beskrevet med et sterkt fokus på 

toaletter og kjøkken. Videre ble det tatt praktiske hensyn til barn og ungdom ved innredningen 

av menighetssalen ”... et stort rum i kjelleren for barna fra den nærliggende barnehaven, hvor 
                                                             
28 08.09.68 Vigslingsblad.,8 
29Ingen dato, Retningslinjer for utarbeidedelse av et forprosjekt for kirke og menighetshus på Snarøya- perm 
knut Knutsen, Arkiv: Arkitektmuseet.:1 Punktene gjengitt så ordrett som mulig. Usikker på hvem som har 
skrevet det, men mest sannsynlig er det arbeidsgruppen, kanksje med innspill fra apoteker Stousland 
30 Ibid.Dette er direkte sitat 
31Ibid.  
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de kan holde til i regnvær og styggvær. En ”speiderhule” for speiderne, jf. forholdet på Røa. 

Eget lite rum til verkstedrum”.32  Når det gjelder løsning II (kirke og menighetshus bygges 

hver for seg) var det kun antall sitteplasser i menighetssalen som differensierte i forhold til 

alternativ I. 

Den 20.12.45 sendte Knutsen en skisse og en beskrivelse til ny kirke og menighetssal til 

kirkekomiteens formann Jørstad. (Fig. 23a, b)  

Knutsen var svært opptatt av å forene kirken og naturen: 

 ... hvor naturen slutter fortsetter arkitekturen i landskapets rytme. Der hvor terrenget løfter seg fortsetter dette i 
kirkehuset og hvor terrenget er flatt følger bygningen denne formasjonen.  ... Ved formvalget er det forsøkt å 
innlemme naturens uregelmessighet og naturens rytme i de forskjellige bygninger. Bygningene er plassert skjevt 
i forhold til hverandre eller forskutt, med forskjellige størrelser og høider, alt for å unngå stivhet og hardhet.  ... 
For å få anlegget stillferdig er intet symmetrisk, all symmetri virker hard og stiv33. 

Videre ønsket Knutsen at kirken skulle være liten ”... Den er gjort liten for at den ikke skal 

virke knugende, og trykke kollen ned”.34  

I retningslinjene stod det et ønske om en forgang. Til dette kom Knutsen med en egen løsning 

”...Døren til kirken står ikke helt i akse med alteret, derved blir det et lite opphold innenfor 

døren og rommet blir mere levende i virkningen”.35 

Foruten naturen blir lysvirkningen i kirkerommet beskrevet utførlig som for eksempel ved 

poengteringen av varierte plasseringer og størrelser på vinduene: 

På den ene sidevegg i den store sal er det vinduer ut mot dammen og den grønne sletten utenfor. Disse vinduene 
sitter lavt nede.  På den motsatte side er plassert ganske små vinduer høyt under taket. Lysvirkningen blir rikere 
og gir følelsen av luft og intimitet 36.  

Knutsen hadde videre tenkt seg en ”levende” fondvegg ved bruk av plater bak podiet som 

kunne reguleres etter den lysmengden en ville ha i rommet: ”...lyset utenfra reflekterer på 

                                                             
32Ibid. 
33Ibid.  
34Ibid. 
3520.12.45 brev til arbeidskomiteen fra Knut Knutsen, Arkive: Arkitektmuseet 
36 Ibid.  



17 

 

platene slik at dette blir mykt og vil variere med årstiden”.37  Hele beskrivelsen er i en poetisk 

og drømmeaktige tone:  

Til menighetshuset kommer vi over den grønne sletten frem til en liten bro som igjen fører over en liten dam 
fram til hovedbygningen ... med makelige sitteplasser foran en naturstenspeis. ... så barna kan leke her og plaske 
i dammen ved broen38. 

Til tross for denne lyriske stemningen gir beskrivelsen inntrykk av en nytenkende, 

fremtidsrettet og praktisk relatert planløsning som var ment for en ny og moderne 

samfunnsstruktur. Kirkerommet var tegnet for plass til 200 mennesker. Knutsen hadde tenkt 

seg et podie som var delt, hvor den laveste delen gikk i ett med kirkesalen, og den andre delen 

gikk i ett med alter, prekestol og plass for kor. Imidlertid bryter han med det tradisjonelle ved 

å plassere orgelet øverst på podiet bak en gjennombrutt vegg. Istedenfor de tradisjonelle 

fastmonterte benkeradene mot alteret, hadde han tenkt seg stoler i kirkerommet stilt i ring 

samlet mot hverandre og mot podiet.39  Speiderhulen var også tegnet som et eget hus, og 

Knutsen mente at det var viktig å utforme dette mest mulig tiltalende og ikke som et 

kjellerrom, da dette ville fremme interesse for speidersaken ...” Det vil være moro for 

speiderne å ha sitt eget hus som de kan være med på å utstyre og kanskje snekre selv”.40  

Ultimo 1940 - opprettelse av kommunal komité, Arnstein Arneberg  

I 1947 nedsatte Bærum kommune en kommunal arbeidskomité som skulle erstatte 

kirkekomiteen. Medlemmene i den nye komiteen ble: prost Christie, fru Gram-Andresen, 

ingeniør Corwin og sivilingeniør Jørstad.41 Formannen for den første arbeidskomiteen, 

Jørstad, var den eneste som ble overført til den kommunale arbeidskomiteen. Etter 

konstitusjonen ble de ulike forslagene behandlet, og det var et stort fokus på Knutsens forslag. 

Forslaget hans ble imidlertid forkastet fordi komiteen mente det var for krevende og kostbart i 

den fremlagte form.42 Det ble derfor sendt en søknad til Bærum kommune den 05.11.47 om 

bevilgning på 1.500 kroner til å dekke arkitektkostnadene til et nytt forprosjekt for både kirke 

                                                             
3701.08.45 brev til Jørstad fra Knut Knutsen , Arkiv:Arkitektmuseet 
3720.12.45 brev til arbeidskomiteen fra Knut Knutsen, Arkive: Arkitektmuseet  
38 Ibid.  
39Ibid.  
40Ibid  
4130.07.53 Brev til bærum kommune fra arbeidskomiteen Perm 5 og et ark: referat menighetsmøte—ingen dato . 
4208.11.49 Referat møte i arbeidskomitet , Arkiv: Knut Knutsen perm Aritektmuseet,og Vigslingsark, 8  
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og menighetshus. 43 Rådmann Halmrast innvilget søknaden den 16.12.49.44 Den kommunale 

arbeidskomiteen foreslo arkitekt Arnstein Arneberg (1882-1961). Utkastet skulle være basert 

på et noe enklere grunnlag enn de foregående. Det var imidlertid ikke noe ønske om at de 

skulle være bundet til ham for den endelige utførelsen.45 På den kommunale arbeidskomiteens 

møte den 08.11.49 ble Knutsens forslag igjen gjennomgått nærmere ved demonstrasjon av en 

rekke tegninger, til tross for at Arneberg allerede var satt på saken.  Komiteen fant utkastet 

interessant med mange gode momenter, men igjen kom man fram til at prosjektet ikke ville la 

seg gjennomføre av økonomiske grunner. Det ble på møtet diskutert retningslinjer for den 

videre planleggingen av kirke og menighetshus på bakgrunn av de retningslinjer som var satt 

opp for Arneberg.46 Allerede i desember 1949 hadde Arneberg gjort skisser, samt skrevet en 

kort, konsis og praktisk beskrivelse til en ny kirke på Snarøya.47 (Fig.24 a, b, c) Skissene viser 

klare likhetstrekk til Knutsens utkast, da hans utkast også bærer preg av middelaldertradisjon. 

Imidlertid finner man også store likhetstrekk både når det gjelder interiør og eksteriør fra 

Arnebergs studentarbeid av Normannisk arkitektur fra 1903. I 1948 var Arneberg ansvarlig 

for å restaurere Oslo domkirke. I den forbindelse tegnet han også et nytt åttekantet kapell som 

skulle knyttes til kirken. I skissen til Snarøya kirke har Arneberg tegnet et barokkinspirert 

sakristi med klare likhetstrekk til Oslo domkirkens nybygde åttekantete kapell.48 (Fig.25) 

Utkastet fra Arneberg fremstår derfor med et eklektisk formspråk. I tillegg bærer beskrivelsen 

preg av en økonomisk og ren praktisk undertone, sammenlignet med Knutsens poetiske 

beskrivelse.”...Tomten består av fjell, og det skal ikke sprenges ut for kjeller under kirke eller 

sakristitilbygg”.49  Arneberg hadde tenkt at det skulle støpes et dekke overalt som skulle 

dekkes med tregulv i sakristi rommene, og teglstein gulv i kirkerommet og i gangen. 

Materialvalg var også beskrevet: 

...taket uføres som tretak med teglstein på kirken, solid  tjæret furuspon på sakristitilbygget og kobbertekning  på 
det halvrunde kor. Kirken skal pusses inn-og utvendig i en litt grov kirke-puss.Den øvre del av gavlene er tenkt 
kledt med brede, uhøvlede bord 50.  

                                                             
4330.07.53 brev til bærum kommune fra arbeidskomiteen, Perm 5 
4408.11.49 Referat møte i arbeidskomitet , Arkiv: Knut Knutsen perm Aritektmuseet   
4530.7.53 brev til bærum kommune fra arbeidskomiteen, Perm 5. 
46Ibid.  Det står ikke noe om hvilke retningslinjer de satte opp. Har ikke klart å finne disse retningslinjene      
47Finner bare skisse og beskrivelse av kirken,ref Arkitektmuseet ved Bente Solbakken har de ikke på tidspunktet 
fått ordnet arkivet med Arnstein Arneber 
48Morten Ole Mørch, Arnstein Arneberb, Mennesket og arkitekten byggverkene og byggherrene, Bastion forlag 
(2006).,372 
49Kort beskrivelse av av kirke på Snarøya, Perm 5 
50Ibid.  
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Når det gjelder planløsningen viser skissene en svært tradisjonell løsning med et avgrenset 

kor. Inngang var i syd med alter øst. Alteret var tegnet med altertavle, videre har Arneberg 

tegnet prekestol festet høyt på veggen. 51 Som nevnt over, var det en oppsiktsvekkende likhet i 

interiøret med Arnebergs studentarbeid fra 1903 i forslaget til Snarøya kirkes 

kirkerom.52(Fig.26) 

Primo 1950 - Fornebu flyplass, overdragelse av testamentert tomt     

I 1946 startet sivile flyvninger fra Fornebu flyplass. Samtidig ble flyplassen overdratt fra Oslo 

kommune til Staten. Den tekniske utviklingen under krigen hadde ført til nye og større sivile 

flytyper. Dette gjorde det nødvendig med en rekke utvidelser av rullebanens lengde. Allerede 

i 1948 begynte utvidelsen av nord-syd rullebanen. Denne ble etter hvert utvidet til 1800 meter 

i 1952. I tillegg fikk man i 1953 også anlagt en øst-vest bane på 1800 meter. Lufttrafikken 

økte stadig, og i 1962 ble øst-vest banen forlenget ytterligere til 2200 meter, samt flyttet noe 

lenger mot syd.53 Utvidelse av rullebaner fikk etter hvert en stor betydning for planlegging og 

utforming av Snarøya kirke.  

På grunn av spørsmålet om den videre utvikling av lufttrafikken vanskeliggjorde dette 

arbeidskomiteens videre arbeid 54 da det skapte problemer med byggetillatelse. Derfor ble 

utkast til ny kirke og menighetshus forelagt for en tid uten spørsmål om sakens videre 

løsning.55 Den kommunale arbeidskomiteen arbeidet imidlertid videre med Arneberg sitt 

utkast på den testamenterte tomten. Det fremgår av et brev til Bærum kommune den 30.07.53 

at Arnebergs planer burde kunne oversendes departementet gjennom menighetsråd, 

sokneprest, prost og stiftsdireksjon, fordi arbeidsgruppen nå hadde skaffet tilveie halvparten 

av de nødvendige økonomiske midlene.56 Siden Bærum kommune ville stå for resten av 

kostnadene samt drift, ønsket arbeidskomiteen å gi avkall på midler til menighetshus. Dette 

også fordi sanitetsforeningen på Snarøya hadde tenkt å reise et forsamlingslokale med blant 

annet daghjem på Bergvang. Som nevnt tidligere, hadde det vært fraksjoner vedrørende å 

reise en kirke på den testamenterte tomten. I samme brev til kommunen ble det antydet i en 

bisetning ”... fra enkelte hold blir det fremholdt at kirken bør reises på en tomt som ligger 
                                                             
51Arkitektur tegningene til Arneberg ,Perm 5 
52Morten Ole Mørch, Arnstein Arneberb, Mennesket og arkitekten byggverkene og byggherrene:22 
53http:// home.no.net/fornebu1/fornebu2.htm(oppsøkt 18.05.08) 
54Ingen dato, skriv menighetsmøte,Perm 2 
5530.07.53 brev til bærum kommune fra arbeidskomiteen, Perm 5 
56Ibid.  
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nærmere Lysaker” 57 Utover dette fantes ingen kommentar fra arbeidskomiteen vedrørende 

mistillit til den testamenterte tomten.  

Medio 1950 - Tomten overføres til Høvik menighetsråd med klausul  

Da Lizzie Michlet døde i 1955 ble man nødt til å ta en avgjørelse på spørsmålet om utnyttelse 

av kirketomten. I et møte i formannskapet den 29.11.55 forela rådmann Halmrast tomten og 

kirkesaken for blant annet reguleringssjefen. Han kunne ikke godkjenne Arneberg sitt utkast 

på den testamenterte tomten.58  Rådmannen Halmrast informerte Lizzies eksekutor, advokat 

Corneliussen, at kommunen under de rådende forholdene hadde vanskeligheter med å innfri 

betingelsene i testamentet. Imidlertid stilte de seg villig til kjøpe tomten rimelig.59  Etter dette 

møtet forslo Høvik menighet at hjemmelen kunne overdras til dem. Etter å ha konferert med 

Bærums ordfører, Lehre, førte dette til et møte mellom Jørstad, sogneprest Christie, 

formannen i Høvik menighetsråd og boets eksekutor advokat Corneliussen. Den 18.04.56 

godkjente Corneliussen at boet kunne overdras til Høvik menighet, på den  betingelse at 

menighetsrådet forpliktet seg til å opprettholde de vilkår som Michelet hadde avsatt i det 

grunnleggende testamentet angående tomtens opparbeidelse, bebyggelse og anvendelse.60 

Med bakgrunn i denne godkjennelsen ble det sendt en søknad fra Høvik menighetsråd til 

Bærum Formannskap om deres godkjennelse på overføringen. I søknaden var det satt opp et 

løsningsforslag for hvordan de hadde tenkt å opprettholde de krav som var forutsatt i 

testamentet siden forholdene hadde forandret seg etter testamentets opprettelse i 1938. Blant 

annet ble punktet som gjaldt menighetshus og lekeplass for barn gitt avkall på, da de hevdet at 

sanitetshuset som var oppført på nabotomten inntil videre kunne brukes til de oppgaver et 

menighetshus ville få.  Sakristiet som de hadde til hensikt å bygge i forbindelse med kirken, 

mente de også kunne formidle en del av den virksomhet som naturlig hørte inn under et 

menighetshus. Lekeplass ble også hevdet var uaktuelt da det allerede var oppført og tatt i bruk 

på nabotomten. Det ble imidlertid skrevet ”... derimot vil et vakkert parkanlegg forhøye stedet 

og bli til stor glede for fastboende og sommergjester”.61 

                                                             
57 Ibid. 
5808.09.68 Vigslingsblad,9, har ikke klart å finne ut hvorfor rådmannen ikke godkjennnte Arnebergs forslag, men 
sannsynligvis er det på grunn av  Fornebu flyplass 
5908.09.68 Vigslingsblad,10 og  06.05.56 brev til bærum formannskap fra høvik menighetsråd ved Jørsad, Perm 
5  
6006.05.56 brev til bærum formannskap fra høvik menighetsråd ved Jørsad, Perm 5  
61Ibid.  
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Arbeidskomiteen hadde mottatt opplysninger fra Luftfartsdirektoratet om at det ikke var 

fastsatt noen retningslinjer for bebyggelse i nærhet av flyplasser. Dermed kunne utregningene 

rådmann Halmrast hadde fått av reguleringssjefen ikke ansees som et hinder for å bygge en 

kirke på den testamenterte tomten. I forbindelse med reguleringssjefens utregninger hadde 

arbeidskomiteen også konferert med Arneberg. Han hevdet at det ikke ville by på noen 

vanskeligheter å omarbeide tegningene slik at de kunne holde seg innefor den rammen 

reguleringssjefen antydet. I punktet som gjaldt eiendommens vedlikehold og drift, ble det 

hevdet at når kirken først var blitt reist, ble det Høvik menighetsråd som hvert år ville 

utarbeide forslag til drift og vedlikehold for kirken i forbindelse med forslag til kirkebudsjett 

for kommunen.62  Overdragelsen fra Bærum kommune til Høvik menighetsråd ble godkjent, 

og den 03.08.56, ble skjøtet utskrevet med betingelse om at menighetsrådet oppførte en kirke 

på tomten snarest mulig. Det ble imidlertid satt klausul fra testators familie ”.. Hvis ikke de i 

skjøtet satte betingelser er oppfylt innen 10-ti-år fra dato, bortfaller denne gave”.63   

(Appendiks 3 og 4) 

Primo 1960 - åpen kamp om kirkens plassering   

I 1960 ble to av medlemmene i den kommunale arbeidskomiteen erstattet. De nye 

medlemmene besto av sogneprest Kaare Heftye Skollerud og tekniker Odd Thoresen. Disse 

var av den oppfatning at den testamenterte tomten var problematisk da den lå i utkanten av 

innflyvningssektoren for nord-syd banen. Dette ville medføre støyplager og flyfare forøvrig. 

Derfor ønsket de å oppføre kirken på en annen tomt. I et brev til Bærum formannskap den 

11.09.61 skriver de at flertallet i komiteen; Corwin, Heftye Skollerud og Thoresen var av den 

oppfatning at de ikke anså den testamenterte tomten anvendelig på grunn av flytrafikken. De 

skriver videre: 

Et forslag, som nevnt av ingeniør Jørstad, nemlig å legge kirken helt eller delvis under jorden på denne plass, 
anser flertallet for urealistisk. Komiteen har hatt kontakt med reguleringssjefen og kommunearkitekten, og man 
er sammen med disse herrer blitt enige om at den nederste del av Snarøya skoletomt ut mot Snarøyveien vil egne 
seg til kirketomt 64.  

Det gikk videre fram at den kommunale arbeidskomiteen derfor hadde til hensikt i nærmeste 

fremtid å fremlegge idéskisse til kirke med romprogram, samt et omkostningsoverslag. De 
                                                             
62Ibid. Disse utregningene hadde ikke Bærum kommne tid til å lete etter 
6303.08.56 skjøte (gjenpart) overdragelse til høvik menighetsråd fra Bærum kommune,Perm 5 
6411.09.61 brev til Bærum Formannskap fra arbeidskomiteen ved Corwin, Hetye Skollerud og Thorsen,Perm 2 
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søkte Bærum kommune om at de skulle regulere plass for kirken som var foreslått av dem. I 

et særvotum sendt sammen med ovennevnte brev, viste Jørstad en helt annen tilnærming til 

problemstillingen med hensyn til flytrafikken. Han hevdet at Luftfartsdirektoratet mente det 

var mulig å komme med en tilfredsstillende løsning på dette problemet.  Jørstad skriver 

videre; 

 ... kirkens tilfluktsrom forutsettes i tilfelle utsprengt i fjellet, mens selve kirkebygget med tilhørende rom blir å 
reise ovenfor og ved siden av. I den forbindelse kan nevnes at når øst-vestbanen på Fornebu blir satt i drift neste 
år vil trafikken på nord-syd banen bli redusert til et minimum. Dette vil selvfølgelig redusere ytterligere 
støyplagen på dette sted 65. 

Etter at han var blitt nedstemt med hensyn til tomtevalg, valgte Jørstad å trekke seg fra den 

kommunale arbeidskomiteen. Han startet i stedet en egen interessegruppe som skulle jobbe 

for kirke på den testamenterte tomten. Gruppen kalte seg ”den utvidede Arbeidskomité” for 

Snarøya kirke, og besto av den kvinnelige og mannlige kirkering, det vil si 12 personer.66 

Begge fraksjoner begynte dermed lobbyvirksomhet mot Høvik menighetsråd, Bærum 

kommune og Bærum Formannskap.67  Fra nå av begynte en åpen krig mellom gruppene. 

Innen den 18.10.1961 hadde Den utvidede Arbeidskommiteen laget et propagandaskriv med 

en rekke incitamenter for den testamenterte tomten. Deriblant var det under punktet for 

sikkerhet oppgitt at dersom det i verste tilfelle skulle falle ned et brennende fly, hadde de i 

samråd med Luftfartsdirektoratet kommet fram til at et bygg i jernbetongkonstruksjon ville 

være tilfredsstillende som sikkerhet.68 De hadde fått Finn Jor69 med på laget. Han holdt 

foredrag og innlegg for deres sak.70 Det ble videre laget en brosjyre med bildet av arkitekt 

Kincks utkast til ny kirke. Her står det:  

Da den nye generalplan for Fornebu området ble offentliggjort i begynnelsen av 1962 besluttet arbeidskomiteen 
– etter oppfordring av de interesserte instanser å få utarbeidet tegninger for en kirke på den testamenterte tomt. 

                                                             
6508.09.61 Særvotum  vedlagt  overnevnte brev,singnert Edv.Jørstad,Perm 2 
6602.03.62,brev til Bærum kommune, søknad om dekning av de resterende anleggsomkostninger og utgifter til 
drift og vedlikehold,Perm 2 
67Ingen dato,menighetsmøte ,Perm 2 
6818.10.61 , P.M. kirketomten på Snarøya , enelte momenter:2,Perm 2 
69Ibid. P2 18.10.61,  01.12.58 Finn Jor leide på dette tidspunktet leilighet av høvik menighetsråd ,Perm 8,  Finn 
Jor var også på tidspunktet leder for Norsk Kirkeakademi og var svært engasjert i  moderne kirkarkitektur . Ref 
leder for Norsk Kirkeakademis konferanse den 17.10.59 om kommunal norm for kirkebygg. Skrev bøker om 
kirkearkitektur. Perm 8- Skriv til Høvik menighetsråd: Finn Jor hadde forøvrig en høy anseelse i perioden innen 
høvik menighetsråd, Knute Enger gir han svært gode skussmål som hevdet at hadde dannet kjernen i 
menighetskretsen på Lysaker.  
7018.10.61 kirketomt på Snarøya , enkelte momenter, Perm 2 
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Disse tegninger samt modell av kirken og terrenget omkring ble forelagt Luftfartsdirektoratet som ikke har noe å 
innvende mot oppførelse av en kirke på denne tomt71. 

I brosjyren står det videre: ”KIRKESAKEN MÅ FREMMES” med underteksten ”vi vil nu 

inntrengende henstille til alle interesserte om å slutte opp om arbeidet med å reise en kirke på 

den testamenterte tomt”. Det ble presisert at det var en tidsfrist innen den 03.08.66 hvor 

bygging måtte være i gang. I motsatt fall ville tomten gå tilbake til testators arvinger. 

Den 02.03.62 ble det sendt en søknad til Bærum kommune om dekning av de resterende 

anleggsomkostninger og utgifter til drift og vedlikehold til kirken på den testamenterte 

tomten. Det ble understreket at arkitekt Kinck og ingeniør Gaarder hadde utarbeidet detaljerte 

planer for kirkeprosjektet for denne tomt.(Fig.27) Blant annet to modeller; en terreng modell 

for hvordan kirken var plassert, og en som viste kirkens arkitektur og konstruksjon. I tillegg 

hadde Gaarder utarbeidet en beskrivelse av kirkens konstruksjon. I beskrivelsen står det: 

Kirken er plassert i læ- på den ene side mot nord- av en fjellrygg og på den annen side mot syd- av et høydedrag, 
hvorpå Caprinos filmatelier og beboelseshus er bygget. Kirken har således beskyttelse både i start og 
innflyvningsretningen til flyplassens nord-syd bane  72. 

Slik tegningen og beskrivelsen viser, var kirken nå plassert nede på sletten for at knausen 

skulle fungere som en beskyttelse mot støy, men også for å være innenfor kote 25 som 

Luftfartsdirektoratet hadde satt som høydegrense. De skrev videre at armert betong var valgt 

som konstruksjon, da den var sikrest. Taket var gitt en utforming så det skulle skjerme for alle 

vindusflater. Videre var inngangen lagt mot vest i henhold til anbefalinger fra 

Luftfartsdirektoratet. Likeledes har de poengtert at kirken ville få en ekstra beskyttelse ved at 

det bygges en betongmur rundt bygget. Det ble også foreslått at tilfluktsrommet som 

sivilforsvaret ønsket bygget i Snarøya sentrum vil kunne bygges i forbindelse med kirkens 

reising.73  Det estetiske med hensyn til kirkebygget har nå blitt underordnet. Fokuset lå nå på 

utformingen i forhold til Fornebu flyplass og Luftfartsdirektoratets regler.  

Den 15.09.62 ble det sendt et brev til Bærum kommune fra Høvik menighetsråd ved Bjerring 

Staalesen hvor det går fram at etter et møte den 12.09.62 hadde begge forslag, både fra den 

kommunale arbeidskomité og Den utvidede Arbeidskomité blitt diskutert. De var etter dette 
                                                             
71Ingen dato,Brosjyre: Snarøya kirke – en orientering ,Perm 5  
7202.03.62, brev til bærum kommune; søknad om dekning av de resterende anleggsomkostninger og utgifter til 
drift og vedlikehold:1,Perm 2. Utover denne brosjyren har jeg ikke klart å finne noen informasjon om prosjektet 
73Ibid.  
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enstemmig kommet fram til at den beste løsningen tilfalt den kommunale arbeidskomité, og i 

den forbindelsen ønsket de at kommunen skulle regulere en parsell av Snarøya skoles tomt. 

Årsaken var blant annet etter opplysninger fra D.K.- sentralens briefingkontor i lufthavnen 

ved leder Kristiansen, at dersom rullebanen ble ytterligere forlenget, noe som var svært 

sannsynlig, ville man regne med en 15 meter lavere innflyvning, og dette ville medføre 

ubehageligheter for menigheten.74 

Finansrådmannen Gunnar Reegård skrev den 15.10.62 at tilsagn om tomt fra skolen burde 

være mulig å avsette. Imidlertid ber han ”... Når menighetsmøtet har avgitt uttalelse om 

hvilken tomt menigheten går inn for, bør det, før kommunen på ny får saken til behandling, 

legges frem konkrete opplysninger om byggeplanen”. 75   

Utover våren og sommeren 1963 fortsatte både møter og skriftlige dueller mellom partene 

med tanke på å påvirke saken. Støtte for partenes syn fortsatte å bli innhentet. Når den ene 

part underbygget påstanden om farer med hensyn til støy og sikkerhet på den testamenterte 

tomten, ble det motargumentert med nye, eller andre rapporter og målinger som avkreftet 

utsagnene. Da det på tidspunktet ikke forelå noen bestemmelser vedrørende bebyggelse i inn- 

og utflyvningssonene utover maksimal høyde 76på kote 25 i innflyvningssonen, ble det blant 

annet vist til en rapport fra USA som het ”The Airport and its Neighbours” som var utarbeidet 

av ”The Presidents Airport Commission”. 77 Her gikk det frem at det ble frarådet å bygge 

forsamlingshus, kirker, sykehus, skoler etc. i flysonen inntil 3,5 kilometer fra rullebanen. 78 

Denne rapporten ble imidlertid tolket forskjellig. Ifølge den utvidede Arbeidskomiteen ble det 

hevdet at siden begge tomtene var innenfor denne sonen, frafalt argumentasjonen for kirkens 

plassering for skoletomten også. Svar tilbake på dette var at skoletomten likevel lå lengre 

vekk.  Videre ble det flittig vist til kunngjøringer fra Luftfartsdirektoratet om 

støyforebyggende regler. Denne ble stadig trukket fram, og tolket.79 De skriftlige duellene 

mellom de to gruppene fortsatte helt fram til 11.09.63 da Høvik menighetsråd arrangerte et 

møte om avstemning av tomtene. Møtet ble ledet av menighetsrådets formann sivilingeniør 

Per A. Madshus på Snarøya skole. På møtet ble det enstemmig vedtatt at det skulle bygges en 

kirke på Snarøya. Dernest ble det med 129 stemmer mot 46 stemmer og 1 blank vedtatt at 
                                                             
7415.09.62 brev til Bærum kommune fra Ø.Bjerring Staalesen; Kirkebygg på Snarøya ,Perm 2 
7515.10.62 til Formannskapet fra  finansrådmann Gunnar Reegård, perm 2 
7605.04.63 til Byggekomiteen for kirkebygg på Snarøya  fra Oslo Lufthavn, Fornebu ved O.Kollerud,Perm 2 
77Ibid.  
78Ibid.  
79 08.04.63 til L. Kinck Oust fra Oslo Lufthavn , Fornebu  ved O. Kollerud,Perm 2 
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kirken skulle ligge på den testamenterte tomten fra Lizzie Michelet. Det var også et ønske om 

at kirken skulle reises snarest mulig.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8011.09.63 sammendrag av menighetsmøte på Snarøya skole, Perm 1 
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Kapittel 3 Prosjekteringsfasen fram til 
Grunnstensnedleggelse 12.07.66 

Byggekomiteen bearbeider planløsningen 

Etter at tomtespørsmålet tilsynelatende var avklart, oppnevnte Høvik menighetsråde i 

samarbeid med Bærum formannskap en byggekomité for Snarøya kirke bestående av Peter 

Wessel, Rolf Ryhjell, Dr.theol. Knut Enger og tekniker Odd Thoresen. Formann for komiteen 

ble Enger.81 For at saken skulle kunne bli behandlet av menighetsrådet, fikk Louise Musæus, 

Ryhjell og Enger i oppdrag å utarbeide et forløpig romprogram som skulle brukes til et 

omkostningsoverslag for kirken.82 Byggekomiteen definerte kirken som en annekskirke til 

Lysaker menighet, det vil si at det var ingen sognekirke som skulle bygges. Når det gjelder 

kirkesalens størrelse baserte komiteen seg på den tids praksis som ble opplyst å være rundt 10 

% av menighetens medlemsantall. I den forbindelse ble det henvist til Bygdøy  ”... som med 

et medlemstall på 3100 skal bygge en kirke med sitteplass til 250 mennesker”.83  Snarøya 

hadde på dette tidspunktet 3000 innbyggere, men komiteen anså at tallet ville stige med ett 

eller to tusen de kommende år. Følgende romprogram ble forelagt menighetsrådet: 

1. en kirkesal med 250 sitteplasser. Etter de opplysninger utvalget har fått, tilsier dette et skip på ca 300 
kvm + kor.  I forbindelse med kirkens hovedinnngang må man ha ”våpenhus”(plass) for avhenging av 
klær i forbindelse med vigsler ol. 

2. Et prestesakristi /kontor på 20-25 kvm 
 
3. Et rom på 35-40 kvm som kan dekke følgende behov: undervisning av konfirmanter, 

menighetsrådsmøter, kirkering møter, styremøter, dåpsakristi. Siden rommet skal kunne brukes til div. 
møter, bør det lages et tekjøkken i forbindelse med dette. Rommene under 2 og 3 bør bygges i 
sammenheng slik at man får felles garderobeplass og toaletter 

 
4. Obligatorisk tilfluktsrom i råbygg under kirken84. 

 

Menighetsrådet bifalt programmet, men ønsket et større areal ”... for å gi større plass for 

toaletter, garderober og kjøkken, idet man regner med at menighetssalen bør ha plass i 

bygningen”.85  Sammen utarbeidet de et forslag til romprogram som ble presentert med en 

                                                             
8102.05.64 brev og  26.02.66 perm til kongelig resolusjon Snarøya kirke, gruppen oppnevnt den 23.01.64, Perm 2 
8212.02.64 til Høvik Menighetsråd fra utvalget nedsatt av Menighetsådet for å utarbeide et foreløbig romprogram 
for Snarøya Kirke; Avskrift,Perm 1 
83Ibid.  
8407.02.64 til R.Ryhjell og L,Musæus  med kopi til Menighetsrådets formann, når det gjelder 
kvadramaterutrengin er det tatt fra P2 02.65det vil si dette er de riktige etter korreksjon fra menighetsrådet.Begge 
fra Perm 2 
8502.06.64 til Rolf Ryhjell fra Høvik Menighetsråd ved P.Madshus; Snarøya kirke, Perm 2 
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rekke lysbilder for kirkekomiteen og menighetsrådet. Romprogrammet ble ansett som 

utmerket da det oppfylte kravene til det ”sakrale” og det ”praktiske”. Dessuten var det i 

overensstemmelse med menighetsrådets tidligere ønsker.86  Etter en undersøkelse var de 

kommet fram til at det ville være behov for lokaler for mindre grupper som gjerne kunne 

arrangeres samtidig. Større menighetssal ble også nevnt, men det var ikke noe forslag om å 

redusere kirkerommet. Det nye romprogrammet ble uforandret med hensyn til 250 sitteplasser 

i kirkerommet.  Imidlertid var det et ønske om at rommet skulle deles i to avdelinger med en 

skyvevegg. Den ene delen skulle være selve kirkerommet med plass til 100 sitteplasser, og 

den andre delen skulle være menighetssal når skyvedøren var trukket for. Ønsket var at disse 

to rommene skulle være enhetlige når skyvedøren var trukket til siden. I tillegg: 

a) Prestesakristi med kontor 20-25 kvm 
 
b) Et rom 35-40 kvm med særlig henblikk på konfirmantundervisning, menighetsrådsmøter og andre 

møter i noe mindre skala. Dette rommet bør også være dåpssakristi. 
 

 
Rommene nevnt under a) og b), må muligens bygges på samme plan som kirke og menighetssal. Muligens kan 
de være i ”underetasjen.” Ved å legge kirken i skråningen av fjellknausen på tomten, vil følgende rom sikkert 
kunne plasseres i ”underetasjen”: 

 

c) Garderobeplass må kunne innrettes i forbindelse med tilfluktsrom i kjeller 
 

d) Felles kjøkken for alle aktiviteter i bygningen 
 

e) Toiletter  
 

f) Ved å ha vendt kirkens langside mot sletter, kan det i ”underetasjen” (kjelleren) bli en serie med lyse 
rom. De kan brukes av søndagsskolens klasser, av speidere, til studiegrupper, styremøter etc. 
Sannsynligvis vil det også være mulig å innrette en hybelleilighet for studenter e.l., som kan fungere 
som kirkeanleggets vaktmester. Skulle økonomien gjøre det umulig å innrette disse lokaler allerede ved 
reisingen av anlegget, kan de utføres som råbygg, og menigheten kan gjøre anlegget ferdig når 
muligheten byr seg 

 

g) Obligatorisk tilfluktsrom i råbygg under del av kirken (noe av dette vil bli disponert til 
garderobeplass(se c) 87 . 

 

 

                                                             
8614.06.64 til Høvik menighetsråd fra Kirkekomiteen for Snarøya;  rapport fra møte den 02.06.64 og 14.06.64:1. 
Perm 2, Lysbilder ;Lewretntz, Oliveegren og den danske arkitekten Exner 
87Ibid;II romprogram:2 
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På menighetsrådmøtet ble det fastslått at byggekomiteen, menighetsrådets formann Madshus, 

og nestformannen skulle ha myndighet til å engasjere arkitekt for kirken. Videre at de på neste 

møte skulle på befaring til Hasle kirke,88 tegnet av arkitekten Harald Hille i1960. Befaringen 

ble foretatt den 18.06.64, og komiteen fant kirken praktisk og hensiktmessig for 

menighetsaktiviteter. Til tross for at det hastet med å få tak i arkitekt, ble de enige om at det 

ikke skulle gå på bekostning av et utkast man ikke likte.89 Derfor begynte gruppen å søke 

kunnskap om andre moderne norske kirker.90 

Valg av arkitektene Hille og Østbye 

Etter befaringer og et par møter ønsket imidlertid flertallet i byggekomiteen å engasjere 

arkitekt Harald Hille.91 Den 03.10.64 ble det holdt et møte med to av byggekomiteens 

medlemmer; Enger og Ryhjell, menighetsrådets formann Madshus, og Hille. Foreløpig hadde 

de kun et ønske om et utkast til kirkebygg, da dette var kravet for å kunne søke kongelig 

resolusjon på kirken.92 Tomtespørsmålet var nå avklart i Høvik menighetsråd, men fremdeles 

ikke med Bærum kommune.93 En romplan, en detaljert økonomisk oversikt og en oversiktlig 

beskrivelse av kirkesaken ble sendt til Bærum formannskap for videre behandling. 

Finansrådmannen Gunnar Reegård fant rapporten tilfredsstillende, og godkjente planen ved å 

gi kommunal garanti i 20 år på søknaden på byggelånet pålydende kr 750 000.94    

Østbyes forslag til Snarøya kirke  

Da Hille hadde for stort arbeidspress, ble saken overrakt til Østbye. Han leide kontor hos ham 

i perioden 1960-65. Østby var hovedansvarlig for utkastet og for det reiste kirkebygget. I 

begynnelsen av perioden fungerte imidlertid Hille som en diskusjonspartner for Østbye, 

videre som representant for arkitektkontoret, og dermed for prosjektet utad. Østbye ble 

                                                             
88Ibid. Rapport fra møte den 02.06.64 og 14.06.64:1, Hasle kirke (Oslo)   
8924.06.64 Protokoll til medlemmene av kirkekomiteen fra Høvik sokneprestembete Knut Engeo, Perm 2 
90Ibid.   
Jeg har ikke funnet materiale for hva som kom ut av dette arbeidet.  
9131.05.65 brev til menighetsrådet  fra Thoresen ,Perm 2,Hille utdannet arkitekt ved ETH(Eidgenössische 
Technische Hochschule), Zürich. Hille var et sentralt medlem i Norsk Kirkeakademi, og av presteslekt. Han 
hadde derfor kontakter i menighetsmiljøet 
9229.03.65 notat fra Høvik menighetsråd ; den 12.03.65,  Perm 1 
93Ingen dato, 1966; Notat i forbindelse med møte med statssekretær Bargem, kirke og 
undervisningsdepartementet, Perm 2 
9419.01.65 til Høvik menighetsråd fra Oslo Sparebank ved Rognum; 1.prioritetspantelån i gnr .43, bnr 77, 
Snarøya , Høvik , Bærum med planlagt kirkebygg  og P1 29.03.65 notat fra møte den 12.03.65,Perm 6 
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orientert om konflikten rundt tomten, men ikke om de tidligere arkitektforslagene som var 

tegnet. Slik sett fikk de tidligere forslagene ingen påvirkning på hans utkast.95  Imidlertid ble 

Østbye informert om menighetens forslag til romprogram fra den 14.06.64, begrensning på 

høyde kote 25, støyproblemet i forbindelse med Fornebu flyplass, den økonomisk 

begrensning, samt tidsfristen på oppførelse den 03.08.66. Østbye tok aldri utgangspunkt i 

menighetens ønsker når han har tegnet kirker. ”Jeg gjør det slik som jeg tror det må være”. 96 

Han understreket flere ganger at han hadde opplevd en frihet fra menighetsrådet og 

byggekomiteen til å forme kirken slik han ønsket. Ikke minst er menighetsrådets formann, 

Madshus, blitt fremstilt som en svært åpen og lydhør samtalepartner.97  

Visjoner interiør 

Da Østbye skulle ta for seg Snarøya kirke startet han med kirkerommet  

Alle de kirker jeg har tegnet er utviklet innenifra.. ... Men alt har startet innenfra, med utgangspunkt i stedet for 
den kultiske handling. Vi gjorde dette (tegnet den indre romkjernen i Snarøya kirke). Og så ble det sånn 
(ytterveggen kommer til) I tillegg kommer nær/fjern-forholdet ute. Kirken på Snarøya ligger jo og kroner en 
haug 98. 

Østbye vurderte aldri å bruke sentralkirke som romløsning i Snarøya - kun langkirke.99  For at 

kirkerommet skulle få en større helhet, ble forslaget om å dele kirkerommet med en 

menighetssal forlatt.100  Grunnflaten ble på 300 kvm, hvorav 220 kvm skulle gå til kirkerom 

med 250 sitteplasser.101 Østby ønsket derimot at koret skulle være stort og åpent, for ifølge 

Østbye: ” Bygningen er der for å gi det punktet - alteret - den betydning det har”.102  Videre 

satt Østbye omhyggelig og utarbeidet matematiske utregninger slik at sollyset skulle flomme 

inn på alteret ved høymessegudstjenester. 103  Skissen viser sakristi og venterom skilt av fra 

kirkerommet med en vegg fra gulv til tak, slik at lyskildene i kirkerommet kun var tenkt med 

et smalt avlangt korvindu og en lamell bakerst i kirkerom som begge skulle gi indirekte lys. 

Foruten disse lyskildene skulle det strømme inn lys fra en stor vindusflate fra forgangen bak i 

kirken. Østbye ønsket å fremheve mørket som en virkning mot få lysinnfall for å skape en 
                                                             
95Samtaler med Østbye 
96Byggekunst 4/93Odd Østbye, Å forme et kulsted.,215 
97Samtaler med Østbye 
98Byggekunst 4/93:216 
99Samtaler med Østbye, Østbye kun tegnete en sentralkirke, det var forslag til kirke i Karasjok, ikke bygget  
100Samtale med Øtbye  
10125.06.65 søknad om kongelig resolusjon 
102Byggekunst 4/93:214 
103Samtale med Østbye og avisutklipp, Ingen dato, Perm 2 
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introvert og sakral stemning.104 Taket var på dette tidspunktet planlagt som en synlig, limt 

trekonstruksjon105 ”Vi ville ha taket i tre for å skape en kontrast til veggene”.106 Veggene 

skulle være i betong og man kan tenke at taket da ville gi rommet en lysere virkning. Taket 

har et fall fra sør til nordvegg. I tillegg til denne erindringen var konkav himling også knyttet 

til den lydtekniske delen, da denne formen gjør at lyden bryter alle veier. På den måten 

behøvde ikke kirkerommet å være høyt. Videre ga det en forstørrende effekt av kirkerommet. 

Inngangen til kirkerommet var tegnet i sideveggen mot nord. Dette er noe arkitektene begynte 

å gjøre på den tiden, og er noe som bryter med den tradisjonelle inngangen i sør, som skulle 

peke mot alteret i øst. Østbye har imidlertid brukt virkemidler som skal gi den samme 

følelsen: ”... byggets buede konstruksjon tar sikte på å skape bevegelse fra inngangen mot 

koret”.107 De fastmonterte benkeradene foran alteret kan se ut som de er tilpasset veggene. 

Benkrekken nærmest sørveggen er kortere enn benkrekken inn mot nord. De bakerste 

benkerekkene er forkortet og forskjøvet stykkevis mot nordveggen, slik at de danner en 

formasjon som knytter våpenhuset til alteret. Døpefonten var tenkt å skulle plasseres i den 

lyse delen av koret, med god plass rundt. Alter, døpefont og prekestol var tenkt i geometriske 

former, men ikke diskutert noe nærmere. Det samme gjelder materialet. Det eneste Østby var 

sikker på, var at han ønsket det skulle være enkelt.( Fig.28)  

Av budsjettmessige grunner var underetasjen i første omgang kun tenkt utført som et 

råbygg.108 Romløsningen viser to møterom, garderobe, toaletter, tekjøkken og tilfluktsrom.109 

Av praktiske og naturlige årsaker ble tilfluksrommet tegnet inn mot knausen,110 og 

møterommene (150 kvm og 70 kvm) vendt ut mot sør og øst med seks og tre rektangulære 

vinduer. Dette ble gjort for å få mye lys inn i rommene.111 (Fig. 29) 

                                                             
104Samtale med Østbye 
10525.05.65 kongelig resolusjon  
106Byggekunst, 4/93:214 
10728.05.65 Budstikka avis, Perm 2  
108Avisutklipp, ingen dato, avis ukjent, Perm 2 
10925.07.65 kongelig reslolusjon 
110Samtale med Østbye 
111Avisutklipp, ingen dato, avis ukjent, Perm 2 
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Visjoner om utsmykning  

I planlegningsfasen hvor skisser og plastelinamodell ble laget, var det bortimot ingen 

diskusjon om utsmykning.112 Dette vises også i prisoverslag og utregninger i forbindelse med 

prosjektet hvor utsmykning er utelatt.113 Derimot presiserte Østbye på et tidlig tidspunkt at 

figurativ utsmykning ikke var ønskelig i kirkerommet ”jeg vil ikke ha utsmykninger med 

”skjeve apostler”.114  Han ville fjerne all symbolikk. Det var rommets virkning som for 

eksempel lyset i møte med materialet, og mørket som skulle danne opplevelsen av det sakrale. 

Videre ble møtet med naturen i forgården med muren rundt også vektlagt som en del av 

romopplevelse. 

Visjoner om eksteriør 

”... øyeblikkelig ønsket jeg å legge kirken i flukt med naturen og gjøre den så enkel som 

mulig”115 for som Østbye hevdet ”...Jo mer vi bearbeider ting, dess mer umenneskelig blir 

det”.116 Den estetiske delen ved å tilpasse kirkebygget til fjellknausen ble derfor viet stor 

oppmerksomhet. 117  ”... Knausen på tomten var brukt som et element i oppgaveløsningen, og 

det var et bevisst arbeid med de topografiske forhold”.118 Hvordan Østbye arbeidet med 

områdets potensial, kan tydelig sees i plastelinamodellen som Østbye vekselvis arbeidet med 

ved siden av skissene.119 Som Østbye sa: ”... det var mye arbeid med plastelinamodellen for å 

mykgjøre veggene så de skulle gli godt inn i terrenget som en mur mot omverden.120  

Modellen viser kirken lagt innpå nordsiden av knausen og sletten mot syd lagt som et stort 

plan. Klokketårnet som er høyere enn taket, er festet med en mur til nordvest veggen. Hele 

kirken med tårnet blir dermed liggende i flukt med terrenget. (Fig. 30 a,b,c,d) Som skissene 

viser, knyttes bygget videre til marken og naturen ved busker og ikke minst klatreplanter som 

snor seg oppover veggene. En mur som skulle følge knausens begrensning på vestre og nordre 

side, ble modellert og tegnet. Den skulle dermed danne en forgård til hovedinngangen. Muren 

                                                             
112Samtale med Østbye 
11325.06.65 en kort orientering fra arkitekt Hille, tror arket hører til presentasjoen, Perm 1  
114Samtale med Østbye , viser her til figurative abstrakt glassmaleri, Victor Sparre var svært ettertraktet til 
utsmykning av kirkekunsten. 
115 Samtale med Østbye 
116Byggekunst, 4/93  
117Avisutklipp usikker på hvilken avis, usikker på dato. Perm 2.  Iforbondilse med 02.06.65 
11828.06.65 Asker og Bærum Budstikka avis, Perm 2 
119Samtaler med Østbye 
120bid. 
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skulle beskytte kirken mot flystøy, og lukke den for de ytre omgivelsene. Østbyes tanker var 

at man skulle se himmelen og det øverste av vegetasjonen over muren. For å skape ytterligere 

ro og stillhet tegnet han kun en trappegang som skulle følge opp langs muren.(Fig.31 a, b, c, 

d) Skissene viser også hvordan Østbye bevisst har skissert steinheller inn i våpenhuset, og 

dermed eliminert skillet ute og inne. Hensikten var å skape et gårdsrom som skulle være 

parkmessig behandlet, hvor dagslys, himmelen og omkringliggende vegetasjon skulle danne 

en kontemplativ atmosfære og et samspill med kirkerommet.121  

Konstruksjon og materialer  

Forprosjektet viser enkelhet i konstruksjon og materialer. Det skulle brukes betong, glass og 

tre. ”Jeg ønsket å skape kirken så enkel som overhode mulig”.122 Kirken, muren og 

klokketårnet var tenkt i betong. Vinduene skulle settes rett inn i betongen uten noe listverk. I 

skissene og plastelinamodellen vises en nordvegg med kun to vinduer, ett til sakristi og et til 

venterom. Gesimsen er tegnet helt opp til taket ved siden av inngangspartiet med de store 

vindusflatene. Løsningen gir store veggflater som i skissene er markert med kraftige, loddrette 

linjer som skal fremstå som forskalingsbord. Sydveggen har ingen markert skille som viser at 

bygget er delt i to etasjer. De markerte sporene går uavbrutt fra tak til bakken. Østbye ønsket 

umalte betongvegger, og at strukturen på ytterveggen skulle eksponeres på innerveggene.123 

Taket skulle være i synlig limt trekonstruksjon.124 (Fig.32) Bygget skulle fundamenteres på 

fjellet, etasjeskiller og bærevegger skulle være i betong.125 (Fig.33)  

Utkastet generelt 

Skissene og plastelinamodellen viser et bygg med motstridene karakter. Den viser en abstrakt 

myk form, men samtidig en klar definert form med faste ordnede geometriske former som 

halvsirkler, rektangulær, kvadrater og kjegler. Den fremstår som lukket med sine murer og 

vegger, men samtidig med rommelig åpenhet med sitt store glassparti til gårdsrommet, og 

brede trapper opp til kirken fra sørsiden. Som Østby hevdet ” I moderne kirker er det sjeldent 

                                                             
121Samtaler med Østbye 
122Ibid.  
123Ibid.  
12425.06.65 søknad om Kongelig resolusjon 
12515.07.65 Byggeanmeldelse, microfilm, Bærum kommune  
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oppgavene kan løses så stramt. Vår tids kirkebygg skal jo balansere mellom hverdag og 

kult”.126  

Østbyes utkast til Snarøya kirke utlyses 

For å få oppmerksomhet rundt kirkebygget og saken, sendte Høvik menighetsråd den 

26.05.65 ut pressemelding til media som besto av en kort orientering om kirken, og et 

fotografi av kirkemodellen.127 I brevet sammen med pressemeldingen ble det oppfordret til å 

trykke artikkelen i lørdagsnummeret.  Dette resulterte i avisoverskrifter og store bilder av 

modellene og tegningene.128   Den 28.05.65 ble det annonsert i Asker og Bærum budstikka og 

Aftenposten morgennummer at det skulle arrangeres fellesmøte på Snarøya skole den 

02.06.65. 129 De som ønsket hadde her mulighet til å uttale seg om de utarbeidede planene for 

Snarøya kirke av arkitektene Hille og Østbye. Det ble videre informert om at beskrivelsen og 

planen av kirken kunne sees i forkant på Sokneprestkontoret, privat hos menighetsrådets 

formann Madshus, eller på arkitektkontoret hos Hille.130 Møtets ordstyrer var Madshus, som 

startet med å fremlegge en økonomisk oversikt. Hille holdt så en presentasjon om hvordan de 

hadde tatt for seg oppgaven med tanke på de begrensninger som lå til grunn, og hvordan 

kirkerommet var tenkt både estetisk og praktisk. Under møtet lå striden om kirketomten og 

ulmet. Det hadde kommet flere skarpe innlegg mot de fremlagte tegningene, og da særlig mot 

eksteriøret de mente kunne minne om en festning, som kun manglet skyteskår. Videre fikk 

kirketårnet massiv kritikk. Det ble hevdet at det ikke ville passe inn blant den eldre 

bebyggelsen på Snarøya. Thoresen som nå var avgått fra byggekomiteen, betegnet tårnet som 

heslig, og hevdet det måtte forandres. Videre ble det foreslått en arkitektkonkurranse, slik at 

man hadde noe å velge mellom.131 Imidlertid var det en rekke personer som argumenterte 

positivt for kirken, og fremhevet at tidene var forandret. Pastor Gjeldset sa blant annet: ”Vi 

eldre måtte finne oss i at de estetiske synspunkter endres. Det er de unge, neste generasjon 

som skal bruke denne kirken.”132 Deretter redegjorde Enger for byggekomiteens arbeid og 

innstilinger, og at de anbefalte forprosjektet som vedtatt. Helt avslutningsvis hadde Hille en 

bemerkning angående tårnet og nevnte ”... at divergensene om tårntypene hadde vært sterkere 

                                                             
126Byggekunst 4/93:215 
12726.05.65 fra Høvik menighetsråd ved Per Madshus, Perm 2 
128Avisutklipp 28.05.65 og  29.05.65 .Begge Perm 2 
129Må være etter den 02.06.65, Perm 2 
13028.05.65 Aftenposten  morgennummer: under ”kunngjøringer”, Perm 1 
13102.06.65 avisutklipp, ukjent avis,Perm 2 
132Ibid.  
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i middelalderen enn i dag. De romanske tårn var benyttet i mange kirker”.133  Lokalavisa 

Budstikka, som også var tilstede, skrev “... Budstikken har fått anledning til å ta en titt på 

modellen som er helt særpreget, og som det ikke finnes maken til i hele landet”.134 

Det var 91 stemmeberettigede fremmøtt.135  Den 02.06.65 ble forslaget vedtatt mot to 

stemmer, og besluttet oversendt til Høvik Menighetsråd.136  

Godkjennelse av ”Søknad om kongelig resolusjon på oppføring av Snarøya 
kapell” 

Den 22.07.65 skrev Høvik Menighetsråd en ”Søknad om kongelig resolusjon på oppføring av 

Snarøya kapell”. Som vedlegg ble det blant annet sendt med bilag av situasjonsplanen i 

målestokk 1:500, planer, snitt og fasader i målestokk 1:200, alle datert 13.07.65, samt 

fotografier av modellen. Videre en beskrivelse og omkostningsoverslag gjort av Hille og 

Østbye. Den økonomiske situasjonen med kopi av arbeidskomiteens regnskap, brev fra Oslo 

Sparebank og Bærum kommune ved finansrådmannen, samt et godkjennelsesbrev fra Bærum 

kommune, Bygnings-og reguleringvesenet.137 

Deretter fulgte den formelle prosessen med signatur og kommentarer fra geistlig hold. 

Søknaden med alle vedleggene, kommentarer og signaturer ble til slutt sendt til Statens 

bygge- og eiendomsdirektorat ved Oslo stiftsdireksjon.138 Her ble søknaden positivt mottatt 

og signert den 11.11.65 med sluttkommentaren: ”Dei vilkår som tomta gjev, er utnytta på fin 

måte, og alt tyder på at Snarøya kapell vert eit kyrkjehus av uvanleg høg arkitektonisk 

kvalitet”.139 

En aprilkveld 1966 oppsto det en brann i underetasjen til arkitektkontoret. Da Østbye kom på 

kontoret dagen derpå, var plastelinamodellen fremdeles varm. Han begynte å bearbeide den, 

og fikk formet den slik at østveggen fikk en kortere og mykere avrunding. Videre skjedde det 
                                                             
133Ibid. 
13428.05.65 Asker og Bærum:Budstikka tittel Snarøya får moderne kirke  
135Søknad om kongelig resolusjon på oppføringa av Snarøya kapell; bilag nr 9; utskrift av møtebok  
13602.06.65 avisutklipp ukjent avis, Perm 2   
137Om Kongelig resolusjon på oppføring av Snarøya kapell: Bilagsliste 
138Søknad  om Kongelig resolusjon på oppføring av Snarøya kapell: eget ark med signatur 
13911.11.65 Avskrift av brev fra Statens bygge-og eindomsdirektorat- Oslo stiftsdireksjon signert med fullmakt 
Dag Brenne for Sigurd Muri, med kopi til kyrkje- og undervisningsdepartementet , Oslo Biskop og Dr. Teol. 
Helge Fæhn – alle kommentarene er basert på forslag sendt 25.06.65, det vil si rettelser som blir gjort i perioden 
imellom har ikke blitt tatt høyde for. Perm 6 
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en forskyvning i vest slik at veggen dannet en utstikker nordøst ut i terrenget. I utstikkeren 

bak tegnet han to vinduslameller. I og med at ustikkeren lå skrått ut i terrenget, ble det dannet 

et lys som beveget seg bortover veggen bak. Glasspartiet til hovedinngangen ble ikke flyttet, 

men møtte utstikkeren vinkelrett.140 Av estetiske årsaker ble klokketårnet løsrevet fra 

kirkekonstruksjonen. Klokketårnet ble nå skjøvet mot vest og sør slik at den ble liggende i en 

linje utenfor lamellene.141 Til denne løsningen ønsket Bærum kommune å flytte utstikkeren 

1,75 meter mot syd (fra veien), men Østbye holdt fast ved at han ønsket å få bygget plassert 

1,40 meter nærmere mot opprinnelig angitt beliggenhet i nordøstre hjørne.142 Østbye avsluttet 

i søknaden til kommunen slik: ”Det har stor betydning av hensyn til kirkens beliggenhet og 

dens plassering i forhold til haugen og kirkeplassen at vårt ønske om plassering blir 

godtatt.”143  Planen ble godkjent av Bærum kommune den 30.06.1966.144    

Innvendinger om takkonstruksjon og høyde- sikkerhet og støy  

I brannstyrets møte den 15.09.65 ble prosjektet godkjent foruten takkonstruksjonen. Det ble 

krevet at man skulle ha brannfaste materialer.145 Dette løste Østbye ved å bytte ut det limte 

trekonstruksjonstaket med betongtak, en løsning som ble godkjent av brannsjefen, 

Strandskogen.146 

Det hadde vært ytret et ønske om å få en løsning som ga mer arbeidslys inn i kirkerommet.147 

Ved bearbeiding av takets konstruksjon løste Østbye dette ved å løfte dekket og løsrive det fra 

sakristiet, og ved å erstatte den indre bæreveggen med tre pilarer.(Fig.34) Dekket over 

sakristiet ble konstruert slik at det skrånet ned, og himlingen over slik at den skrånet en tanke 

opp. Mellom disse satt han et langt smalt vindusbånd. Fra det smale vindusbåndet og ut til 

pilarene dannes det en vifteform som gjør at lyset går gjennom en dybde og løses opp i 

rommet. Denne vifteformen, pilarene og den konkave himlingen, hevdet Østbye knyttet seg 

ubevisst til en sterk erindring han hadde som liten gutt, hvor foreldrene hans hadde kjøpt et 

mandeltre. I følge Østbye satt han under treet med ryggen til stammen og grenene hengende 

                                                             
140Samtale med Østbye 
141Ibid.  
14221.06.66 brev til Bærum kommune bygnings-og reguleringsjefen fra Østby, microfilm   
143Ibid.   
14430.06.66 brev til Østbye  fra  Bærum kommune bygnings-og reguleringsjefen, microfilm   
14528.06.65 brev til Østbye fra Bærum kommune ved bygnings- og reguleringssjefen Olav Hallset,Perm 2 
14616.11.65 brev til Bærum kommune ved bygnings-og reguleringsvesenet fra brannsjef Strandskogen, microfilm 
147Samtale med Østbye, hvem som ytret ønsket om mer arbeidslys ble aldri besvart, men jeg tenker det må være 
arbeidsgruppen 
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utover å lekte med biler. Det ble en egen liten verden inn under grenene som strakk seg over 

ham  

I ettertid har Østbye hevdet at betongtaket var en bedre løsning da det skapte et mer helhetlig 

inntrykk med mindre detaljer.148 ”... jo mer du får bort, jo bedre er det. Men da må formen ha 

innhold-styrke”.149 Formen og materialet ble bearbeidet utover våren 1966. Ved å strippe ned 

til et minimum ønsket Østbye å skape en kompleksitet i detaljene. Østbye bearbeidet sitt 

ønske om å danne klare og rene former, dette var også årsaken til at tårnet ble løsrevet fra 

kirkebygget. Videre markerte han veggen i sør med en skarp vannrett fuge som viste skillet på 

etasjene. Den vannrette fugen ble stående i en skarp kontrast til de horisontale bordingene. I 

kirkerommet skulle den kraftige fugen legges mellom himling og vegg, samt vegg og gulv. På 

den måten som han sier ”... prøvde jeg å lage klare elementer. Elementene skulle stå for seg 

selv slik som muren, klokketårnet og veggene”.150  

Ny Luftfartsdirektør forsinker prosessen 

Østbye hadde våren 1966 bearbeidet tegningene. Den siste godkjennelsen fra Det Kgl. kirke- 

og undervisningsdepartementet var det eneste som manglet før byggeprosessen kunne 

igangsettes. Imidlertid ble det atter en gang forsinkelser på grunn av tomtens beliggenhet i 

forhold til flyplassen. I desember 1964 var det blitt ansatt en ny Luftfartsdirektør, Erik 

Willoch. Helt fra han tiltrådte stillingen prøvde han å trenere saken med å bygge på tomten. 

Da han ikke klarte å finne noen nye punkter å tilføre saken foruten den nevnte rapporten fra 

USA (jf. forhistorie), 151 ble hans argumenter ikke tatt videre hensyn til av Bærum kommune. 

I mellomtiden hadde Høvik menighetsråd laget statistikk basert på støymåling som var gjort 

på tomten. De hadde fått Professor Sverdrup fra Institutt for matematikk, UiO, til å gjøre 

sannsynlighetsberegninger av risikoen for flystyrt mellom tomtene.152 Dette ble gjort for å 

styrke motargumentene til den nye Luftfartsdirektøren Willoch. 

                                                             
148Samtaler med Østbye 
149Byggekunst 4/93:216 
150Samtaler med Østbye, og eget kapittel om fuge i Falks anbudsbok juni 1966 
15115.01.65 brev til Arbeidskomiteen for Sanrøya kirke fra Luftfartsdirektoratet ved Erik Willoch, Perm 1 
15216.02.66 ikke signert informasjonskriv , dette resulteret i en rapport på 12 sider rapport Byggekomiteen laget 
en rapport på tolv sider ”Vurdering av risikoen for flynedstyrning på projektert kapellpå G.NR.43. B.NR. 77-
166, Snarøya, og hermed følgende personskader”, Perm 1 
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Da Willoch fikk opplysninger om at byggeprossessen nærmet seg, sendte han brev til Det kgl. 

kirke- og undervisningsdepartementet med synspunkter på saken. Dette førte til at Det kgl. 

kirke- og undervisningsdepartementet ikke kunne godkjenne søknaden uten å gå dypere inn i 

saken. Det ble dermed arrangert et hastemøte mellom menighetsrådets formann Madshus, og 

Statssekretær Bargem i kirke- og undervisningsdepartementet hvor saken i sin helhet ble 

forklart. 153  

Løyve til oppføring av kapell innvilget og nedleggelse av grunnstenen den 
12.juli 1966  

Ved kongelig resolusjon den 07.06.66 ble det bestemt å gi løyve til oppføring av Snarøya 

kapell 154  

Biskop Smemo la ned grunnstenen 12.07.66. Til stede på denne begivenheten var byråsjef 

Gunnar Questh fra kirke- og undervisningsdepartementet, og en rekke personer fra Høvik 

menighet med prost Kåre Heftye Skollerud i spissen. 155 (Appendiks 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153Ingen dato; Notat i forbindelse med møte med statssektretær Bargem, kirke-og 
undervisningsdepartementet,Perm 2 
15430.06.66 Det Kongelig kyrkje- og undervisningsdepartement, til Oslo stiftsdireksjon  med fullmakt fra Jahr for 
G. Queseth; avskrift Løyve til oppføring av Kapell på Snarøya,Perm 6   
15508.09.68 Vigslingsblad,:13 
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Kapittel 4 Forberedelser og Byggeprosessen 

Innen byggeprosessen startet oppsto det et skifte i ledelsen både i menighetsrådet og i 

byggekomiteen. Apoteker Nils Kristian Ødegård tok over etter Per A. Madhus som formann i 

menighetsrådet. Samtidig ble det besluttet at Madshus skulle bli formann for Byggekomiteen, 

som nå besto av ordfører Willy Greiner og ingeniør Ingvar Rognum.156 

Sivilingeniør Ole Falk Frederiksen A/S ble valgt som byggherre 

Arkitekt Hille hadde tidligere god erfaring med byggeprosjekt via firmaet sivilingeniør Ole 

Falk Fredriksen A/S. De ble derfor valgt som rådgivende ingeniører for det bygningstekniske 

til Snarøya kirke. Representant for firmaet ble Trygve Espelin, og ifølge Østbye var dette 

samarbeidet særskilt velfungerende.  Dette var viktig for å finne fram til de byggetekniske 

løsningene som skulle til for å få løst de estetiske detaljene Østbye ønsket med kirkebygget.  

For å skaffe en entreprenør til å oppføre råbygget, ønsket byggekomiteen en 

anbudsinnbydelse. Til dette ble det laget anbudstegninger,157 og et detaljert hefte: Beskrivelse 

med masseoppstillling for råbygget. I anbudet ble det satt krav om at igangsettelsen måtte 

starte senest 25.07.66. Valget falt på entreprenør Johan Olsen og sønner.158  Umiddelbart etter 

at byggeløyvet ble gitt, satte byggekomiteen i gang en entreprenør med å utføre sprengning av 

byggegrube og grøfter.  Dermed kunne arbeidet starte omgående etter at kontrakten var 

signert av hovedentreprenøren Johan Olsen og sønner. 

Behandlingen av betongen –flater og dekke  

Ettersom hele bygget skulle utføres i armert betong, ble det presisert ned til minste detalj i 

anbudsinnbydelsen hvordan betongarbeidet skulle utføres av entreprenøren. Østbye ønsket at 

betongflatene skulle stå ubehandlet og være en del av det arkitektoniske uttrykket, videre at 

ytterveggene skulle eksponeres i innerveggene. Materialet skulle i overflate fortrinnsvis ha et 

værslitt utseende, og det skulle tåle klatreplanter.159 Kirketaket skulle være i betong, og 

egenvekten med det store spennet ville derfor bli en belastning på konstruksjonen. I den 

                                                             
15608.09.68 Vigslingsblad  
15727.06.65 anbudstegninger utført av Ole Falk Fredriksen dato 27.06.66, Bærum kommune byggesaksmappen  
158 08.09.68 Vigslingsblad 
159Bentongen  idag Nr 5, 1968:163 
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forbindelsen kom løsningen med å bruke produktet; Leca-betong.160 Denne lettbetongen var 

relativ ny på markedet. Den hadde vært benyttet i Europa og Amerika siden 1930- årene, og i 

Norge fra slutten av 1950 – tallet.161 For veggene ble det vurdert to alternativ, vanlig betong 

med isolasjon i kjernen, eller Leca- betong.162  Valget falt på Leca-betong, da den ga god 

isolasjon mot både kulde og varme. I tillegg beskyttet den mot rim på innerveggene.163 

Leverandøren av Leca-betongen ble Ferdigbetong A/S. De hadde erfaring med å levere denne 

nye type betong.164  Imidlertid fikk A/S Norsk Leca ikke tid til å utføre prøvestøpninger av 

Leca-betongen i forkant. Dette førte til ekstra arbeid for A/S Norsk Leca og entreprenøren 

under byggearbeidet.165  Brevene fra A/S Norsk Leca viser det enorme arbeidet laboratoriet 

deres hadde med å ivareta det utseendemessige ved betongen. 166  På byggeplassen møtte de i 

tillegg en utfordring ingen var klar over. Leca- betongen krevde rask levering, fordi Leca- 

kulene trakk vannet ut av betongen.  I følge Østbye førte en lang bilkø en fredag ettermiddag 

til en nervepirrende situasjon, da det skulle kjøres Leca- betong til byggeplassen. Forsinkelsen 

førte til at betongen holdt på å stivne i rotunden på trommelbilen, men de klarte i siste minutt 

å få tømt den ut.167 Etter denne hendelsen benyttet man biler med trau. Transporten gikk da 

greit. 168 Av utseendemessige og kvalitetsmessige hensyn skulle det brukes Svelviksand. 

Sandmaterialet i betongen skulle blottlegges ved kraftig syrevasking.169 Med syrevasking 

hadde man håp om å få bort noe av sementslammet, men etter forsøk ble dette imidlertid 

sløyfet da virkningen ikke var merkbar.170 

Allerede i beskrivelsen med masseoppstillingen for råbygget, forelå det en detaljert 

beskrivelse av forskalingen. Det ble presisert at det i de synlige flatene skulle benyttes 

tykkelseshøvlede bord.171 Denne typen bord var viktig for å danne så god markering av 

flatene som mulig.172 Arbeidstegningene fulgte beskrivelsen til masseoppstillingen ved at alle 

                                                             
160Betongen idag- Nr 5 1968:164 En ny type betong som var utviklet av A/S Norsk Leca,sammensatt av leca 
kuler, 1/3 hvit sement,  2/3 vanlig sement og sand. Tilslagsmaterialet utmåles utfra volum fra anbudshefte: 21 
16117.11.08 e-mail besvarelse fra Maxit as/Lillestrøm ved Svein Morken,   
162Betongen idag, Nr 5, 1968:164 
163Samtaler med Østbye 
164Beskrivelse av masseoppstilling:2, Arkiv: Privat eie Østbye 
165Betongen idag, nr 5 1968 
16610.05.67 brev til Espeling c/o Ole Falck Fredriksen fra Ivar Sørli A/S Norsk Leca  
167Samtaler med Østbye 
168Betongen idag, Nr 5, 1968: 165 
169Beskrivelse av masseoppstilling:22, Arkiv: Privat eie Østbye 
170Betongen idag, Nr 5, 1968:164 
171Beskrivelse av masseoppstilling:23, Arkiv: Privat eie Østbye  
172Betongen idag Nr 5, 1968: 164 
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synlige flater ble utført med tykkelseshøvlede bord 173 Det ble presisert flere steder i 

anmerkningsfeltet på arbeidstegningen at ”både vegger og dekket skal forskales med 

tykkelseshøvlede, ikke pløyde bord, som tildels må tilskjæres som kiler”.174  Da alle yttersider 

skrådde innover, måtte enkelte bord likevel skjæres kilefomet på grunn av de buede 

veggene.175  

Ikke minst støpeskjøtene ble vektlagt i beskrivelsen med masseoppstillingen for råbygget. Det 

ble understreket at de måtte ha en spesiell utforming. Det samme gjaldt fugen som skulle 

synes godt i byggverket både inne og ute.  Den fikk en egen post som besto av en nøye 

beskrivelse av hvordan fugen skulle lages, og hvor bred den skulle være på de ulike stedene i 

bygget.176 Imidlertid ble det misnøye med støpeskjøten midt på kirkeveggen ” ... vi fikk en 

tilfeldig og karakterløs støpeskjøte midt på veggen. Den skjemmer.”177 

I beskrivelsen med masseoppstillingen for råbygget ble det poengtert at arbeidet med flatene 

skulle utføres kvalitetsmessig ”Veggene skal stå ubehandlet og sårflekking kan derfor ikke 

tillates”.178 Imidlertid hadde man på byggeplassen hele tiden hatt problemer med å få jevn 

konsistens på betongen.179 Dette førte til at en del sår måtte repareres. I tillegg hadde flatene 

også til dels større mengder porer enn det man hadde antatt. Porene ble ikke fylt, men 

utbedring av sårene ble gjort slik at markeringen etter forskaling skulle bli optimal.180 Man 

møtte også utfordringer med enkelte mørke flater, blant annet der bordene hadde vært utsatt 

for særlig uttørking. For å redusere fargeforskjellen ble flatene slipt for hånd med en 

karborundumstein.181 

Taket ble som nevnt tidligere, pålagt å være i betong. Betonghimling ønsket Østbye skulle ha 

likhet med det opprinnelige trekonstruksjonstaket.  Denne løsningen krevde en ren 

håndverksmessig utførelse ”løsningen ble å tegne opp alle forskalingsbordene i taket, snu og 

vende på bordene, splitte dem og sette dem sammen slik at det dannet et sirlig mønster”.182 

For at det skulle bli optimal kvalitet på måten forskalingsbordene ble lagt i forhold til det 
                                                             
17320.10.66 Tegning  684,124 D, Dekket over underetasjen, Forskaling, Byggesaks mappe Bærum kommune 
17403.10.66 Tegning nr 684,126 A, Dekkot over 1.etasje , Forskaling, Byggesaksmappe Bærum kommune 
175Betongen idag, Nr 5, 1968: 165 
176Beskrivelse av masseoppstilling:26, Arkiv: Privat eie Østbye  
177Betongen idag, Nr 5, 1968: 167 
178Beskrivelse av masseoppstilling:21, Arkiv: Privat eie Østbye 
179Betongen idag, Nr 5, 1968: 165 
180Ibid.,166    
181Betongen idag Nr 5, 1968: 166 
182Byggekunst 4/93:216 
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tegnede mønstret, krevde Østbye at det skulle være en utdannet tømmermann til å utføre dette 

arbeidet.183 (Fig.35) 

Arbeid ute 

Østbye forandret på muren som skulle gå langs vestre og nordre del av tomten. Opprinnelig 

hadde muren en bølget form. Den ble nå formet som enn stor halvsirkel. Muren ble som 

planlagt utført i armert betong. Østbye tegnet inn lampekonsoller i muren. Han formet dem 

som halvsirkler og markerte dem på tegningen med skarpe loddrette linjer, slik at de skulle gå 

i ett med forskalingsmerkene i muren. For at de skulle tåle det norske klimaet ble det brukt 

vanntett skipsarmatur.184   

Da Østbye skulle tegne trappen ved østveggen, ble det lagt vekt på at den skulle fremstå ren 

og klar i formen. Det ble også her presisert at den skulle støpes i samme forskaling som 

kirken, og at trinnene skulle glattes med eget fett.185  

Den 02.07.67 begynte Østbye å tegne hageplan for anlegget rundt kirken. Da området senere 

skulle utarbeides, ble hagearkitekt Sunde fra Bærum kommune pålagt av byggekomiteen å 

bruke Østbys hageplan..186 Før byggingen av kirken sto det et tre øverst på den kuperte 

tomten. For Østbye var det essensielt at dette treet ble bevart. Utover dette tegnet Østbye inn 

roser og busker som han plasserte inntil kirkeveggen, muren og ellers rundt omkring på 

tomten. På et tidlig stadium ønsket Østbye at det skulle brukes klatreplanter. De skulle knytte 

bygget til naturen og følge årstidens rytme. 187  

Vinduene og lyset 

Østbye var aktiv på byggeplassen fra første stund. For å skape entusiasme for kirken 

arrangerte han et kveldsmøte for arbeiderne hvor han viste lysbilder og fortalte om moderne 

                                                             
183Beskrivelse av masseoppstilling:31, Arkiv: Privat eie Østbye 
18421.07.67 tegning nr 223-24 privat eie Østbye 
185Tegning nr 223-26 privat eie Østbye 
18620.01.68 til arbeidskomiteen fra Bærum park og idrettsvesen ved K.Sunde hagearkitekt, Perm 6 Bærum 
kommune hadde ikke anledning til å se om de hadde disse, Østbye kunne heller ikke finne disse skissene. 
Imidlertid har Østbye tegnet oppriss til hage ved tegning nr 223-24 privat eie Østbye 
187Samtale med Østbye 
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kirkearkitektur.188 Engasjert i kirkebygget ble de, for da entreprenøren ble fortalte hvordan 

vinduene skulle settes direkte inn i betongen uten karmer, ble det protester. Østby satt oppe 

hele den natten for å finne en løsning. Den endte med hvite rektangulære glaserte fliser rundt 

alle vinduene, bortsett fra det smale korvinduet og de to lamellene bak. Ifølge Østbye var 

denne løsningen dyrere, men entreprenøren tok på seg ekstrakostnadene fordi den var å 

foretrekke. For å forsikre seg om at flisene (2290-altweiss) var frostsikre, måtte Østbye ha en 

rekke telefonsamtaler med leverandøren i Tyskland.189  

For Østbye var lyset og virkningen i forhold til materialet essensielt, og dette ble bearbeidet 

hele tiden. Ikke minst ble lyset testet opp mot betongens farge ”Vi hadde på et tidspunkt under 

prosjektering satt noen sterkere farger på vindusfeltene på kirkeveggen. Det ser ut til at 

råbetong trenger en klar kontrast for å kunne stå alene. I allefall her i Norden, der lyset er mer 

jevnt, uten så markerte lys – og skyggefelt.”190. Da luftevinduet skulle monteres, valgte 

Østbye en rød kvadratisk glassdel til å sette inn i korvinduet, og en gul glassdel til lamellen 

bak i kirkerommet.   

Kirkerommets innredning 

Den 30.01.67 begynte Østbye bearbeidingen av kirkerommet.191  Under hele arbeidsprosessen 

søkte Østbye et uttrykk for å skape sakral stemning med færrest mulige direkte virkemidler.  

Gulvet skulle være slitesterkt og ha et rimelig belegg. Valget falt på slipt betong. For å få liv i 

betongen, komponerte Østbye sin egen løsning, som besto av hvite steiner i betongen. 

Steinene skulle komme fra Steinsvik (området rundt Blåfargeverket) som den gang hadde et 

steinbrudd med hvite klare steiner.192.  

Når det gjaldt de fastmonterte benkrekkene var det aldri noe ønske om å skape en fleksibel 

løsning med for eksempel stoler. Derimot fikk de en mer ryddig oppsetning i forhold til de 

første skissene, ved at kun de to bakerste rekkene ble gjort kortere i forhold til resten av 

benkrekkene. Slik sett ble tanken om å knytte inngangspartiet til alteret opprettholdt. Benkene 

                                                             
188Samtale med Østbye; lysbilder bl.a Le Corbusier Notre Dame du Ronchamp, Schwarz diverse kirker , 
Kirkeland kirke 
189Samtale med Østbye, arkitektur tegning nr 223-8 eller 223-13, Privat eid Østbye 
190Betongen idag, Nr 5, 1968:167 
191Tegning nr 223-29 snitt BB privat eie Østbye 
192Samtaler med Østbye og Betongen idag Nr 5, 1968: 164 
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ble også formet som en del av en akustisk foranstaltning.193  I samarbeid med lydteknisk 

konsulent ble det videre bestemt at hulrom i benkene ville gi gode lydforhold i kirkerommet 
194 

I samme romplan markerer Østby inn et ovalt orgel i buen bak i kirkerommet. Imidlertid 

hadde ikke menigheten økonomiske midler til kjøpe et orgel på dette tidspunktet.195  De ble 

derfor nødt til å leie et orgel til vigslingen den 08.09.68. På grunn av de gode akustiske 

forholdene, ble det noen måneder etter vigslingen foretatt en innsamling for å skaffe midler til 

eget orgel.196  Dermed ble Østbye i stand til å tegne et orgel, som han valgte i lys eik og 

plasserte i buen bak i kirkerommet. I ettertid var Østbye misfornøyd med løsningen. Han 

hevdet at den formede buen ikke kom til sin rett på grunn av plasseringen av orgelet.197  Når 

det gjaldt alterpodiet og prekestolen ble de formet i halvsirkler. Østbye hadde tenkt at alteret 

skulle være i ubehandlet betong lik resten av kirken. Det ble understreket at det skulle være en 

3 cm bred fuge ned til dekket. Alterpodiet og trinnet opp var tenkt skulle være terrazzo likt 

resten av gulvet i kirken. I trinnet skulle det være en lys skinnpute rundt alterringen.198 Men 

underveis i prosessen forandret Østbye dette ved å kle hele alteret med marmor fra Nord-

Norge, fordi marmoren der hadde en klar hvit farge med rødstenk.199   Det ble også besluttet å 

bruke marmor på alterpodiet. Østbye valgte å skjære marmoren i smale rektangulære deler. 

De skulle legges som en vifte rundt alteret og trappen. Her som i himlingen, hadde Østbye 

fokus på at arbeidet skulle utføres av en håndverker. Hver marmordel ble skåret for hånd til et 

sirlig mønster.   

Prekestolen skulle også ha synlige stående bord, slik som det var i veggene. Det ble videre 

poengtert at sokkelen på prekestolen skulle ha samme bredde på fugen som på 

innerveggene.200 

                                                             
193Byggekunst 1983, og tegninger 223-29 snitt BB privat eie Østbye 
194Betongen idag, Nr 5, 1968: 166, og tegning nr 223-29 privat eie Østbye 
195Ibid.  
19630.12.68 brev til Bærum Kommune ved personalavdelingen fra Høvik menighetsråd formann,Perm 6 
197Samtale med Østbye, tegning 223-3 privat eie Østbye 
19816.09.67 tegning nr 223-20 privat eie Østbye 
199Samtale med Østbye, ref rødt en del av det arkitektoniske uttrykket 
200Tegning  nr 223-20 privat eie Østbye 
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Ekstra utstyr til kirkerommet 

Det var et ønske om at Østbye laget alt til kirken.201 Gjennom hele arbeidet med kirken var 

Østbye opptatt av at hele prosjektet skulle være så enkelt som overhodet mulig, at alt skulle 

være en enhet og henge sammen, fra den minste til den største detalj. Ornamentikk utover den 

som ble skapt av lyset i møte med materialet ble avskrevet. 

Den 23.05.67 besluttet byggekomiteen at alt utstyret til kirken skulle tegnes av Østby i 

samarbeid med kunstnere innen de enkelte felt.202 Østbye hadde en bakgrunn fra SHKS           

(Statens Håndverks- og Kunstindustriskole), og tegnet alt selv. Den 20.09.67 satte han i gang 

med å tegne lamper til kirken. Han ville vekk fra tankegangen om de tradisjonelle 

lysekronene. Det var lyset i seg selv som var det essensielle.203 Halvsirkelen og buen ble igjen 

hovedformen. Grunnformen kunne settes sammen på ulike måter, og det var lagt særlig vekt 

på at lysekronen skulle danne et stjernemønster.204 Alt ble utført i børstet rustfritt stål, bare 

mellomleddet ble oransje brennlakkert. Meningen var at lyset skulle spille opp på den pussede 

metallflaten.205 Østbye fikk anledning til å tegne alterutstyret (lysestaker, krusifiks, 

nattverdsutstyr og døpefont) av økonomiske årsaker, men også for å skape et helhetsinntrykk. 

( Fig.36a, b, c)  Han valgte samme materiale som i lampene og i alterringen, det vil si rustfritt 

stål og lyst skinn. Alle tegningene ble laget i 1:1. Det skulle være rene linjer, derfor fikk 

verken vannmugge eller vinmugge hank, men et gripetak i skinn. Som i resten av kirken 

valgte Østbye rødt som gjennomgående fargeinnslag.  Han var opptatt av at de små detaljene 

skulle gli inn i en større sammenheng her som i alt han tegnet. For eksempel på tegningen til 

salmeverkstallstavle ble det anmerket at de små betongfestene skulle være betong-grå 

mattlakkert.206 (Fig.37)  En annen detalj er en liten bit skinn festet under døpefonten.207 Hele 

utførelsen ble gjort av blikkenslager Andersen. Han bodde i området, og Østbye hadde god 

erfaring med ham fra annet arbeid. 208 Utkastene ble godkjent av Oslo stiftdireksjonen ved 

liturgisk konsulent Petter Koren.  

                                                             
201Samtale med Østbye 
20223.05.67 skriv til kirkeringen og andre interesserte i høvik menighet fra byggekomiteen,Perm 6 
203Samtale med Østbye 
204Ibid.  
205Tegning nr 223-27 privat eie Østbye 
206Tegning ikke nummerert, privat eie Østbye 
207Tegning ikke nummerert, privat eie Østbye 
208 Samtale med Østbye 
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Sluttfase 

Den 23.12.67 ble det sendt brev fra menighetsrådets formann Ødegaard til Oslo biskop 

Dr.theol. Fridtjov Birkeli ”Byggingen av Snarøya kapell er snart inne i sin sluttfase, og i 

forståelse med byggekomiteen vil Høvik menighetsråd herved anmode om at kapellet blir 

vigslet søndag 24.mars 1968 av Oslo biskopen”.209 Den 05.03.68 sender imidlertid et medlem 

av menighetsutvalget, Jan Hvatum, et brev til Høvik menighetsråd om at kirken ikke kunne 

vigsles da arbeidet med underetasjen ikke var avsluttet. Kirken var ment som en arbeidskirke, 

og det var den ikke i sin nåværende tilstand. En kunne ikke vigsle en halvferdig kirke210 Dette 

førte til at Høvik menighetsråd sendte brev til Bærum kommune om kommunale bevilgninger 

på kroner 600.000 for fullførelse av kirken. Da Høvik kirke var stengt på grunn av oppussing, 

var man nødt til å få vigslet Snarøya kirke innen inneværende år. Videre var det ventet at 

Snarøya og Lysaker skulle utskilles som egne soknemenigheter. Snarøya kapell ville derfor 

bli en soknekirke ”En soknekirke bør ha karakter av en arbeidskirke”. 211  

09.07.68 kunne finansrådmannen i Bærum kommune ved Reegård opplyse om at de forløpig 

kunne stille til rådighet kr 25.000 til terrengarbeidet.212  

Den 08.09.68 ble satt som ny dato for vigsling av kapellet. Det var 200 innbudte gjester, og 

biskop Dr.theol. Birkeli skulle vigsle kirken. 213  

Innen vigslingen skulle finne sted, var det befaring av bygningssjefen Skranerud fra Bærum 

kommune. Han kom med følgene pålegg som måtte være rettet opp innen den 01.01.69 

dersom brukstillatelse skulle gis; 

1. Det må anbringes beskyttelse på de vinduene som går helt ned til gulvet (som anvist på stedet) 
2. Reviderte plan-og fasadetegninger i 2 eksemplarer må sendes inn til godkjenning, jfr. bygningslovens § 

97 
3. Underetasje med tilfluktsrom ikke ferdig 214. 
 

                                                             
20923.12.67 brev til Oslo Biskop fra Høvik menighetsråd Ødegaard, Perm 6 
210 05.03.68 brev til høvik menighetsråd fra Jan Hvatum (medlem av menighetsutvalget,Perm 6 
21115.03.68 brev  til Bærum kommune  ved ordføreren fra byggekomiteen ved Rognum,Perm 6 
212 09.07.68 brev  til Høvik Menighetsråd fra Bærum kommune  ved finansrådmannen Reegård,Perm 6 
21321.06.68 brev til Bærum formannskap fra Høvik menighetsråd,Perm 6 
21406.09.68 brev til Siv. Ing Gilboe Høvik menighetsråd  fra Bærum kommune ,bygningssjefen ved S.Skranrud, 
microfilm Bærum kommune 
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Snarøya kirke ble vigslet den 08.09.68 av biskop Birkeli. I talen fra Prost Kaare Heftye 

Skollerud ble det slått fast ” Her møtes betong og ånd”.215 

Det kan likevel tyde på at kirken ikke ble brukt før senere på grunn av brevet den 10.03.69 fra 

byggekomiteens medlem, Rognum. Han informerer på vegne av Høvik menighetsråd at de 

ikke hadde klart å etterkomme kravene til fastsatt frist. Samtidig spør han om påleggene og 

istandsettelsen av underetasjen kan utføres under ett. Imidlertid ønskes likevel 

brukstillatelse.216  

Underetasjen 

Av økonomiske årsaker som nevnt ovenfor ble ikke underetasjen påbegynt før 1969.217 

Underetasjen var tenkt som råbygg i første omgang, men tiltross for dette begynte Østbye 

allerede den 01.11.66, det vil si umiddelbart etter fundamenteringsplanene var avklart, å 

forandre tegningene.218 Den skisserte romløsning i forbindelse med anbudsinnbydelsen fra 

27.06.66, viste et tilfluktsrom som gikk langs nordre knaus. Dessuten var trappen fra 1.etasje 

til underetasjen planlagt et stykke inn i rommet.219 Østbye bearbeidet dette rommet ved å la 

trappen følge gesimsen ned til underetasjen. På denne måten ble tilfluktsrommet avdelt i to 

separate rom.(jf. fig.14)Videre tegnet han en stor menighetssal med en skillevegg, men med 

hver sin inngang slik at rommene kunne fungere som en menighetssal og et møterom. Østbye 

reduserte antall vinduer til fire i menighetssalen og tre i møterommet.220 Menighetssalen ble 

tegnet med direkte tilgang til et anretningskjøkken som også fikk en dør ut til gangen. Til 

kjøkkenet tegnet han hele kjøkkeninnredningen, helt ned til detaljer om hvordan skuffene 

skulle lages.221  

 

 

                                                             
21529.12.73 Vest – siden , Bærum-Asker –Røyken, avisutklipp har ingen sidetall  
21610.03.69 brev til Bærum kommune ved bygningsvesenet fra Høvik menighetsråd ved Rongnum,Perm 6 
217Ibid.   
21827.06.66 Anbudstegning , tegnings, nr 684,24 A – dekket over underetasje Forskaling , byggesaksmappe 
Bærum kommune 27.06. 
219 Ibid.  
220 Tegning nr 223-2  privat eie Østbye 
221Tegning nr 223-18 privat eie Østbye 
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Kapittel 5 Odd Østbye 

Odd Østbye bakgrunn-Ny arkitektur tar form  

Snarøya kirke bærer preg av tankene og utviklingen til etterkrigstidens arkitekter rundt 

Østbye. For Østbye starter det teoretiske og praktiske grunnlaget til å tenke nytt og kreativt 

innen arkitektur allerede under utdannelsen. Tegning og matematikk var fagene som 

interesserte ham på skolen. Når videre utdannelse etter gymnaset 1944 skulle velges, falt 

derfor valget på SHKS byggningslinjen.222  Her traff han Håkon Mjelva, Geir Grung og 

Sverre Fehn. Dette fellesskapet skulle komme til å bety grenseløst mye for hans personlige 

utvikling og yrkesaktive liv. Deres sterke interesse for moderne arkitektur og natur dannet 

grunnlag for meningsutvekslinger og natur opplevelser. På grunn av krigens ødeleggelser var 

det et stort behov for arkitekter i Norge etter krigen. I regi av NAL (Norske arkitekters 

landsforbund) ble det derfor arrangert arkitektkurs på SHKS i Oslo i 1946. Det første kullet 

studenter hadde Knut Knutsen som formlærer, og det andre kullet Arne Korsmo. Østbye 

tilhørte det andre kullet. Han og de andre studentene fra bygningslinjen utviklet seg til å bli 

deres tegneassistenter.223  Sterkt forenklet ble det i følge Ulf Grønvold dermed trukket opp to 

utviklingslinjer i norsk etterkrigsarkitektur ”Knutsen fikk arkitekter som skulle føre hans 

lavmælte, norsk tegle-og tre-tradisjon videre, mens Korsmo kom til å inspirere til en klarere 

modernistisk og internasjonal orientering”.224 For Østbye ble Korsmo den læreren som fikk 

mest betydning for ham, i tillegg ble arkitektene Finn Bryn og Georg Eliassen nevnt blant 

lærere som gjorde inntrykk fra studietiden.225 Det genuine hos Korsmo var i følge Østbye 

hans sterke engasjement og evige søken. Det ga motivasjon til å være kreativ, og inspirerte til 

å fjerne seg fra vanetenkning. Korsmo introduserte dem for moderne arkitektur. Han 

motiverte dem til å ta tak i 1920-30 årenes modernisme, finne det beste i den og utvikle den 

                                                             
22215.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye 
223Byggekunst 1984, Muttern og muren av Ulf Grønvoll, og  samtsamtaler med Østbye, det andre kullet besto 
bl.a; Wenche Selmer, Per og Molle Cappelen , Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen 
224Byggekunst 1984, Muttern og muren av Ulf Grønvoll 
22515.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østby:3, Finn Bryn (1890-
1975); er med å introduserer funksjonalismen i Norge, bl.a  kjent for Universitetsanlegget på Blindern, Vestre 
Aker (nå Oslo), 1931–66: 1. byggetrinn (sm.m. Johan Ellefsen, etter konkurranse 1926): Farmasøytisk Institutt, 
1931, Institutt for teoretisk astrofysikk, 1934, Fysikk–kjemi-bygningen, 1935; ZEB-bygget (Institutt for 
zoofysiologi m.fl), 1955 (tilbygg 1966), 3–G-bygget (Institutt for geologi m.fl.), 1957 ,Georg Eliassen(1880-
1964) ;hans arkitektur følger den internasjonale stilutvikling fra en nasjonalromantisk retning med forsiktig bruk 
av elementer fra historiske stilarter til 1920-årenes nyklassisisme, etterfulgt i 1930-årene av funksjonalisme og i 
1940- og 1950-årene av en nøktern, mer nasjonalt tilpasset stil 



48 

 

videre.226  Østbye hevdet at SHKS formet hele hans yrkesaktive liv ”... denne fine blanding av 

kunst og håndverk- denne skolen med verksteder og arbeider i målestokk 1:1. ...vårt nære 

samarbeid med kunstnere som Gunnar S. Gunnersen, Odd Tandberg og mange andre, styrket 

vårt krav til nøyaktighet og intensitet”.227   

Østbye ble et sentralt medlem av PAGON og Gruppe 5 

På anmodning fra generalsekretæren for CIAM, Sigfried Giedion, ble Korsmo i 1948 leder for 

den norske gruppen av CIAM (Les Congrès Internationaux d`Architecture Modern) kalt 

PAGON (Progressive Arkitekters Gruppe, Oslo, Norge).228 De sentrale medlemmene var 

Østbye, Fehn, Grung, Mjelva, Christian Nordberg-Schulz,229 samt den danske vennen til 

Korsmo, Jørn Utzon.230 I et særnummer av Byggekunst 1952 ble CIAM presentert med 

overskriften ”Hva er CIAM?” Videre ble tankegods til PAGON medlemmene presentert.  

CIAM ble fremhevet som en serie kongresser, og definert som en arbeidsmetode for å unngå å 

låse seg fast i et arkitektonisk uttrykk ”... diskusjonsmetoden som ikke på forhånd går ut fra et 

fast standpunkt, men som ved analyse og syntese søker gyldige konklusjoner”.231  I 

studiemiljøet rundt Korsmo delte de oppfatningene og ideene til CIAM. For Østbye ble tiden i 

PAGON en eksperimenterende periode, og flere prosjekteringsoppgaver ble ofte knyttet opp 

mot en intens konkurranseløsning.232   

Arkitekturen var ikke alltid den beste, men for meg ga de 10 årene stor sikkerhet. Ved at jeg uavlatelig tegnet 
konkurranser vekselvis med Mjelva, Grung og Fehn, ble det en fin blanding av nøyaktige prosjektering, 
byggeoppfølging og intens fabulering med gode venner 233.  

Etter at PAGON ble oppløst 1954 fortsatte studiemiljøet rundt Korsmo.234 For å skape en ny 

og samlet identitet tok Norberg- Schulz initiativet til å presentere; Østbye, Fehn, Mjelva, 

                                                             
22615.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye:1og 3 
227Ibid.,3  
228Byggekunst 1952  CIAM (Les Congrès Internationaux d`Architecture Modern) en serie kongresser -for å 
belyse en ny og moderne måte å se arkitektur på , den første i 1928 
229 Christian Norberg Schulz utdannet ved ETH(Eidgenössische Technische Hochschule), Zürich med Giedion 
som mentor 
230Byggekunst 1952 6-7,93 
231Ibid.,94 
23215.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye:4  
233Ibid.    
234PAGON-Progresive Arkitekters Gruppe Oslo Norge, Forholdet  mellom programskrift og bygde verk, Yngvill 
Aagaard Sjøøsten Hovedoppgave i Kunsthistorie og konservering, Universitet i Oslo , våren 2003  
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Grung og seg selv med betegnelsen Gruppe 5.235 Selv om ikke heller denne betegnelsen 

vedvarte, holdt de fortsatt sammen som en gruppe (i resten av oppgaven blir den ”gruppen” 

omtalt som ”studiemiljøet”). Ifølge Østbye hadde de en felles forståelse for arkitekturen, men 

utviklet særegne trekk ” Sverre fikk vinkelen, Geir fikk linjen og jeg fikk buen”   

Man må lese Snarøya kirke inn i denne konteksten. Kirkebygget har fjernet seg fra det 

tradisjonelle formspråket. Det var en ny form for arkitektur som Østbye hadde vært med å 

skape. Utviklingen av et nytt arkitektonisk uttrykk startet allerede i læremiljøet under 

Korsmo. Som Østbye selv skrev ”Vi startet alle prosjekter uten direkte forbilder, det var et 

blankt ark og et håp om å gripe tak i de grunnleggende elementene i enhver oppgave”236  

Arkitekturen møter et sted -natur og omgivelser 

Den moderne bevegelsen var opptatt av måten arkitekturen forholdt seg til terrenget, 

himmelen og omgivelsene.237  Dette samsvarer med Østbyes fokus på tomten da han skulle 

begynne med utformingen av Snarøya kirke (jf. prosjektering) Begrensningen på høyden 

oppfattet han svært positivt. Hans første tanke var ”la oss senke hele bygget inn og ned mot 

knausen.”238 En sterk opplevelse mellom verk og natur møtte Østbye allerede i 1946 da 

studentene fra bygningslinjen dro på sin første lengre sykkeltur.239 På denne turen var det 

særlig Gunnar Aspelunds og Sigurd Lewerentz- Hellige korset kapell, Skogskyrkogården i 

Stockholm (1919-40) han kom til å minnes resten av livet ”... vi svingte inn på 

skogskyrkegården og det ble et opplevelsens øyeblikk: Terrenget for Nordens lys og 

detaljene. ... hvordan bygget gled inn i naturen på en spesiell ladet måte gjorde et 

uforglemmelig inntrykk.”240 (Fig.38) Lignende opplevelser hadde Østbye i møte med kultiske 

byggverk, som Stonehenge og The Old Sarum ”Et byggverk som var i ett med naturen- et 

totalt uttrykk for natur og menneskeverk”.241(Fig.39) Østbye forsøkte å skape Snarøya kirke 

inn i denne ånd, hvor byggverk og natur spilte sammen. Tematikken arkitektur og sted var et 

                                                             
235a5 Meningsblad for unge arkitekter 9.serie, NR.1-2- 1956, De studerendes Råd ved 
KunstakademietsArkitektskole, Købehavn 1956,Samtaler med Østbye, Gruppe 5 var aldri noe studentkullet følte 
noe tilhørighet til og ble aldri brukt noe mer  
236Nordmøre museum, Årbok 1998,6 
237Christian Norberg Schulz og Francesco Dal Co(red)Sverre Fehn, samlede arbeider,N.W.Damm &Søn AS, 
(2003), 297 
238Samtale med Østbye 
23915.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye og samtaler med 
Østbye 
240Byggekunst 1984 , Muttern og muren og fra forelesningsnotat blå bok, privat eie Østbye 
24115.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye,10 
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emne som ble vektlagt under studietiden. Det danske arkitektur magasinet a5- hadde et 

spesialnummer om norsk arkitektur i 1956. Der skrev Korsmo følgende om PAGON-

medlemmene: ”De fleste av gruppens nuværende medlemmer hadde jeg som elever i 

byggeteknisk og form. Vi konsentrerte oss om studiet av landskap og form og de naturlige 

forutsetninger for byggetekniske detaljer.” 242  

Etter studietiden ble dette et av de mest sentrale temaene å arbeide med. I 1949 vant Østbye i 

samarbeid med Morten Grindaker 1.premie i konkurransen om å utforme Folkepark Nesset i 

Moss.243 Området hadde uvøren natur noe de ønsket uendret. Ønsket var å skape et område 

med bevegelse, hvor barn kunne lage sine huler og hytter i naturen.244  Dette prosjektet var i 

følge Østbye ”Det første bevisste arbeid med rot i ”menneskeverk og natur”.245  Som 

assistenttegner til det første kullet på arkitektkurset ble Østbye presentert for Knutsens 

stedsforståelse, hvor det å lese bakkens formasjoner og stedets vegetasjon var viktig for løse 

det arkitektoniske uttrykket. Knutsen hadde videre en egen evne til å beskrive mennesket som 

en del av arkitekturen sammen med naturen. Dette kommer tydelig fram i hans beskrivelse av 

utkastet til Snarøya kirke, der barnet poetisk omtales, og med en pedagogisk tilnærming 

knyttes opp mot naturen og kirkeprosjektet. Måten Knutsen ordlegger seg på kan gjenkjennes 

i Østbyes overnevnte prosjektbeskrivelse. Det kan derfor synes som at Knutsens konstellasjon 

menneske, arkitektur og natur er blitt tatt med i Østbyes erfaringsmateriale fra studietiden.  

Ifølge sivilarkitekt Nina Berre hadde både Knutsen og Korsmo det til felles at de hadde god 

kjennskap til tomteforhold. Begge hadde en mytisk tilnærmingsmåte til tomten. Imidlertid lå 

forskjellen i hvordan byggverket forholdt seg til tomten på ”Mens Knutsens arkitektur delvis 

underordnet seg naturen, kan Korsmos tekster tyde på en mening om at god arkitektur ville 

berike naturen”. 246 Uten å tilskrive noen av dem noen direkte innflytelse på Østbye, kan man 

likevel ane en syntese av begge disse tilnærmingsmåtene når det gjelder Snarøya kirke. 

Kirken underordner seg klart naturen, men likevel framstår den som egenartet og noe for seg 

selv, og blir som en skulptur i landskapet. 

                                                             
242 a5 Meningsblad for unge arkitekter 9.serie, nr.1-2 1956:49 
24315.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye,6, Nesset er en øy i 
Vannsjø(Moss kommune) med uvørn natur  
244Samtale med Østbye, Østbye fortalte med litt skuffelse at tegningene hadde blitt liggende på en traktor i 
regnevær og blitt ødelagte  
24515.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye,6 
246Nina Berre,Fysiske idealer i norsk arkitekudanning, 203 



51 

 

Det å legge Snarøya kirke inn mot knausen falt som tidligere nevnt naturlig for Østbye. 

Sannsynligvis kan det ses i sammenheng med et tidligere konkurranseprosjekt om kirke på 

Herøya ”The lion of  St. Mark” i 1952.247 Dette utkastet tegnet Østbye i samarbeid med Fehn. 

De valgte å legge vekt på stedet i sin helhet, terrenget og naturen rundt. Tomten lå på et 

høydedrag med et område med tungindustri nedenfor. For å fjerne fokuset fra 

industriområdet, ble det besluttet at den beste løsningen ville være å snauhogge åsen for trær. 

Deretter å sprenge ut et krater på toppen der kirkerommet delvis skulle graves ned. Den 

øverste delen av rommet skulle ha store vindusflater ut mot naturen. Meningen var at 

kirkegjengeren skulle se himmelen og naturen i stedet for industrifeltet. Alteret skulle 

plasseres på et platå foran det store vinduet slik at presten hadde naturen bak seg. Alt skulle 

strippes vekk. Oppmerksomheten skulle bare være rettet mot rommet og naturen. Den 

religiøse opplevelsen skulle dermed knyttes opp mot naturen.248(Fig. 40 a, b) Under Herøya 

prosjektet var Østbye opptatt av det regionale, og hvordan det skulle integreres i bygget. I 

Kirkeland kirke i Kristiansund vises også det regionale. Den var Østbyes neste kirkeprosjekt 

som han vant i 1958. Kirken har et ekspressivt formspråk, som i utgangspunktet var basert på 

en ”knippeteknikk”.(Fig.41) Teknikken hentet han fra et tidligere konkurranseutkast om 

messehallen på Sjølyst, ”Fuglevinge”(1956). Løsningen skulle ha et stort ”søyleknippe” som 

skulle vende ut mot Bestum kilen.249(Fig. 42 a, b) Med prosjektet Kirkeland kirke var det 

essensielt at kirken skulle formes etter fjellformasjonen rundt byen. En av hovedgrunnene til 

at prosjektet vant, var løsningen på det arkitektoniske uttrykket i forhold til bybildet.250 

(Fig.43) Det å tilpasse et byggverk til stedet, var med andre ord godt innarbeidet hos Østbye 

da han skulle prosjektere Snarøya kirke. Kirken ble formet som en del av naturen. Den grå 

betongen integrerte byggverket med knausen, og beplantningen bandt kirken ytterligere til 

naturen. Med dette anonyme formspråket skulle den harmonere med omgivelsene.  

Både Frank Lloyd Wright og Alvar Aalto, som blir kommentert nedenfor, var opptatt av det 

regionale preget. Deres ideer inspirerte Østbye og miljøet rundt ham. I Fehns artikkel i 

særnummeret av Byggekunst 1952, fremheves marokkansk primitiv arkitektur som det 

enestående, blant annet for materialbruken og for hvordan byggverkene lå integrert i 

landskapet og omgivelsene. Fotografiene fra Tafraout, Vallé deTodra og Landsbyen Tin Mal 

viser hus bygget etter landskapets rytme. Fehn skrev ”... Og det primitive virker klart og 
                                                             
247Arkitektnytt 1952-53:15 
248Samtaler med Østbye 
249Forelesningsnotater blå bok, privat eie Østbye, og samtaler med Østbye, samt dias privat eie 
25024.05.64Kirkeland kirke,Festskrift  ved kirkeinnvielsen 24.mai 1964, 16 Arkiv: Nordmøre museum 
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logisk i sin oppbygning som naturen selv” 251 Østbye opplevde det samme selv  på sin 

”dannelsesreise” i Sør-Europa og Nord- Afrika i 1957.252( Fig.44 a, b) Når man ser hvordan 

Snarøya kirke harmonerer med landskapet, drar man tydelig gjenkjennelse på måten å legge 

arkitekturen inn i landskapet.  

Imidlertid var denne organiske metode- tenkningen ikke ny. De internasjonale banebrytende 

arkitektene hadde alle en form for organisk arkitektur tenkning. Den ble tidlig introdusert for 

Østbye og studiemiljøet. Korsmo var en pådriver for å få OAF(Oslo Arkitekt Forening) til å 

arrangere gjesteforelesning med disse arkitektene. I tillegg hadde Korsmo, Utzon og Norberg- 

Schulz et studieopphold i Amerika fra slutten av 1940- tallet til begynnelsen av 1950- tallet,253 

Under oppholdet kom de i direkte kontakt med mange av arkitektene. Dermed fikk de 

impulser og erfaring de kunne videreformidle i Norge. Østbye var dessuten alltid interessert i 

litteratur om disse arkitektene, og han prøvde hele tiden å forstå den underliggende meningen 

i deres arkitektur. For Østbye var de viktigste arkitektene utenfor Norge; Gunnar 

Aspelund(1885-1940), Le Corbusier(1887-1965), Wright(1867-1959), Mies van der 

Rohe(1886-1969) og Alvar Aalto(1898-1976).254 Spesielt beundret og lest av Østbye var Le 

Corbusier, Wright og Aalto. De hadde alle sin egen filosofi om hvordan arkitektur knyttes til 

landskapet. I Aaltos ”organiske funksjonalisme” sto det regionale preget sterkt, og de kurvede 

formene trakk inn den finske naturen på en egenartet måte. Le Corbusiers holistiske visjon ga 

gjennom fem punkter til ny arkitektur en ny tolkning av bygget i forhold til jorden, himmelen 

og horisonten. “... which the pilotis implements a new relationship with the earth, as do les 

toits jardins (the roof gardens) with the sky and les fenetres en longueur (the French 

windows) with the horizon. All of this organized by two complentary “points”- the pilots as a 

regular skeletal structure, and the “plan libre “.255  Wright forsøkte i mange av sine byggverk 

å skape en myk overgang mellom interiør og eksteriør ved hjelp av horisontale og vertikale 

linjer i konstruksjonen, 256   

Til tross for at Snarøya kirke er relativt lukket for omgivelsen, var det viktig for Østbye at den 

besøkende kunne ha kontakt med landskapet.  Uterommet ble derfor en del av kirken. Det ble 

                                                             
251Byggekunst  nr 6-7 1952,73 
252Samtaler med Østbye 
253 Byggekunst -06:24  Korsmo 1949-50 besøker bl.a Wright og Eames, Norberg-Schulz 1952-53  
25415.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye,3 
255 Christian Norberg-Schulz, Architecture: Presence, Language Place:107 
256Ibid.,106  
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lagt vekt på at den besøkende kunne se over muren og få kontakt med horisonten, himmelen 

og naturen rundt.(jf. prosjektering) 

Modernistene hentet ofte inspirasjon fra ur- kulturers byggverk(urarkitektur) i for eksempel 

Marokko, Mayakulturen, og ikke minst tradisjonell japansk arkitektur. Imidlertid hevdet 

Østbye at japansk arkitektur ikke opptok ham i særlig stor grad. 257   Derimot var personer i 

miljøet hans, Korsmo, Utzon, Fehn og Mjelva, opptatt av den. På grunnlag av tilhørigheten 

hans til miljøet, samt litteratur som viste Wright og Mies påvirkning av japanske byggverk, 

kan man med sikkerhet si at Østbye kom i god kontakt med japansk arkitektur og kultur. I 

Byggekunst 1956 skrev Korsmo en inngående artikkel om en opplevelse han og Utzon hadde 

hatt av japansk arkitektur i 1945, nærmere bestemt et te-hus på Etnografiska museum i 

Stockholm. Artikkelen ga en god innføring i den japanske te-kulturen, og Kakuzo Okakuras 

bok Book of Tea(1906) var et sentralt tema. Det kom også frem hvilken misjon hagen foran 

te-huset hadde, og at den var bygget opp på en spesiell måte for å bryte forbindelsen med den 

ytre verden. Slik skulle hagen mentalt forberede til en estetisk opplevelse av terommet. 

Korsmo skrev ” Man kan være midt i storbylarmen og allikevel føle det som om man var 

langt inne i skogen, fjernt fra støv og ståk og sivilisasjon”·258  Hele den japanske filosofien 

ligger forankret i ærbødighet til naturen. Naturen blir aktivt brukt for å skape en kontekst av 

kontemplasjon.259  Østbyes intensjon var at forgården til Snarøya kirke skulle føre til 

kontemplasjon og ro slik at man forberedte seg mentalt før man gikk inn i kirkerommet. (jf. 

prosjektering). Østbye uttalte etter anlegget var ferdig i 1968:  

... det ble funnet riktig å lage et rolig avskjermet anlegg som egnet seg for konsentrasjon og ettertanke. Dette 
syntes nødvendig, ikke bare i forhold til det moderne splittede samfunnet, men også i forhold til omgivelsene på 
Snarøya med idyller, flyplass, blokker og oljeanlegg om hverandre 260.  

Dette sammenfaller etter min mening svært godt med Korsmos artikkel om tehuskultur og til 

tanker om japanske zen buddhistiske hager. Slik sett kan samtidens japanske inspirasjon 

likevel synes å ha hatt en indirekte påvirkning på Østbye og Snarøya kirke. Japanske 

innflytelse kan også ha vært til stede med tanke på de store vindusflatene i inngangspartiet til 

Snarøya kirke, da disse minner sterkt om fotografiene i boken Tetsuro Yoshida Das 

                                                             
257Samtaler med Østbye 
258 Byggekunst 1956 -3,7 
259Scott C.Littleton,Østens visdom,Hinduisme,Buddhisme,Konfustianisme,Daoisme,Shintoisme,Aschehoug 
forlag(1998), 151 
260Betongen idag, Nr 5, 1968:163 
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Japanische Wohnhaus (1930). Dette var en bok Østbye selv mente hadde påvirket ham.261 

Boken er rikt illustrert med bilder av ulike kombinasjoner av inne og uteområder. De 

tradisjonelle japanske (shoji) dørene er trukket til side og inneområdet er i full kontakt med 

naturen ute.(Fig.45 a, b)  

Imidlertid var bruk av store glassflater etter hvert blitt vanlig blant modernistene. I miljøet 

rundt Østbye var ikke minst Mies´ arkitektur svært respektert. Også for Mies hadde de store 

glassfasadene en oppgave.  Han ønsket helhetstenkning i forholdet arkitektur og natur  ”...to 

bring Nature, man and architecture together into a higher Unity”. 262 Slik sett kan Mies 

trekkes inn som en påvirkningsfaktor  med hensyn til vindusflatene i inngangspartiet til 

Snarøya kirke.  

Fokuset på sted og arkitektur som opptok miljøet rundt Østbye, utviklet Nordberg-Schulz etter 

hvert til en stedsteori; forståelsen av stedets egenart og metoden for analysere denne. Genius 

loci(1979) er blitt et anerkjent begrep fra denne teorien. I følge Østbye var diskusjonen rundt 

Norberg- Schulzs stedsteori aldri noe han beskjeftiget seg med. Den viser derimot hvilket 

fokus miljøet rundt Østbye må ha hatt på stedet og naturen opp mot arkitektur. 

Materialet, formen og muren 

Sivilarkitekt Nina Berre skriver i sin doktoravhandling;  

Ett trekk ved 1960 talls arkitektur er utviklingen mot et tyngre og grovere uttykk. Retningen kan tolkes som et 
utslag av kritikk mot den glatte systemarkitekturen homogenitet og regularitet, som resulterte i nye holdninger til 
valg av teknologi og materialer 263. 

Tanker om å fremheve betongen til et edelt materiale ble allerede satt på dagsorden med 

Erling Viksjøs artikkel fasadebetong? I Byggekunst i 1951, fremheves jernbetongen som et 

fremragende materiale. Samtidig påpekes svakheten da det var vanskelig å finne et 

arkitektonisk formspråk som passet til dette materialet.  

I perioden fra artikkelen ble utgitt fram til Snarøya kirke ble prosjektert, skjedde det mye på 

området.  Da materialet til Snarøya kirke skulle velges, var det ifølge Østbye helt naturlig å 

                                                             
26115.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye,8 
262William Curtis, modern architecture since 1900,Phaidon press(2006),311 
263Nina Berre,Fysiske idealer i norsk arkitekudanning,274 
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velge ubehandlet betong både på grunn flyplassen, at det var i tiden, og at det var et materiale 

han ønsket å jobbe med.264  

På kontinentet hadde det skjedd en utvikling når det gjaldt å gi rå betong et uttrykk. 

Betegnelsen Beton brut introduseres av Le Corbusier med Marseillesblokken (1947-53). 265 I 

bygget vises betongens forskalingsmerker, og en ny type estetikk presenteres på en markant 

måte. I denne konstruksjonen fant man ifølge den svenske arkitekturteoretikeren Olle 

Svedberg også en primitivisme som fanget tidsånden.266 Antagelser om at Le Corbusier hadde 

tilknytning til den primitive murale arkitekturen allerede ble kommentert i Fehns artikkel 

marokkansk primitiv arkitektur i Byggekunst 1952 ”Det samme foregikk med Le Corbusier da 

han stod med det nye materialet betong i hendene og en ny erkjennelse av det moderne 

mennesket. Han så plutselig den primitive murale arkitekturen.” 267  I England introduseres 

New Brutalisme av Reyner Banham og på Peter Smithsons skole i Hunstanton (1949-54).268 

Denne retningen var basert på etikk. Samfunnets brutalitet skulle materialiseres i 

konstruksjonen, og da blant annet ved bruk av ubehandlet betong som det mest ærlige 

materialet.  

Det brutalistiske formspråket var impulser Østbye møtte i blant annet studiemiljøet gjennom 

deres tilknytning til CIAM. På det siste møtet i CIAM i Otterlo i Holland 1959 var Terje Moe, 

Korsmo og Grung til stede. Der ble det tatt et oppgjør med CIAMs tidligere idegrunnlag, og 

nye tanker ble presentert. Smithson og Louis I. Kahn holdt kraftige innlegg om nye måter å se 

på arkitektturen.269 Bruk av grove materialer oppdaget Østbye selv i den særegne 

muralarkitekturen, da han var på den nevnte « dannelsesreisen» i Marokko og områdene rundt 

middelhavet i 1957.  På reisen gjorde Le Corbusiers Notre- Dame du Haut, Ronchamp(1950-

54) et veldig inntrykk med veggene i tykk grov puss og det hvelvet taket i betong med synlige 

forskalingsbord. Etter hjemkomsten begynte han å jobbe med konkurransen til Kirkeland 

kirke. I Kirkeland finner man et formspråk som i liten grad tyder på noen direkte påvirkning 

fra ovennevnte ”dannelsesreise”. Som han selv hevdet i sin omtale av Kirkeland kirke ”Den 

står igjen som et blink i en urolig tid. Et signal om sammenstøt mellom flere syn: 

                                                             
264Samtaler med Østbye 
265Jens  Scherup Hansen og Claus Bech –Danielsen (red), modernismens gjenkomst en antologi, Arkitektens 
forlag(2001), 150  
266Olle Svedberg,Planerarnas århundrade, Europas arkitketur 1900-tallet , Arkitektur Förlaget (2003):140 
267Byggekunst 1952:73 
268Olle Svedberg,Planerarnas århundrade, 140 
269Nina Berre, Fysiske idealer i norsk arkitekudanning,204, Team X    
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”modernismen i 30-årene, konstruksjonen fra 40- 50 årene og en nesten naiv tro på fremtiden 

og uttrykksmidlenes muligheter”.270 

Det at han på 1960 – tallet begynte med et grovere materialbruk og et roligere formspråk som 

i Åssiden kirke(1965) (Fig. 46)og ikke minst i Snarøya kirke, kan tyde på at Østbye lot 

inntrykk og erfaringer modnes, og dermed visste hvordan tankene og følelsene fra reisene 

skulle gis et uttrykk. Tankene utvikles til et nytt formspråk sammen med de nye impulsene fra 

det siste CIAM møte. Videre kan det virke som Kahns besøk i Oslo i 1964 også har hatt 

vesentlig betydning for form og materialbruk. 271 På dette møte var Østby til stede. I regi av 

OAF holdt Kahn et innlegg om sin filosofi. Den gikk blant annet ut på å betrakte arkitekturen 

som en ånd som skulle gis et uttrykk.  ”Architecture is a spirit”. Kahn snakket videre om at 

arkitektur ikke var bundet til en bestemt stilart. En arkitekt kunne derfor fritt hente inntrykk 

Fra andre tidsperioder.  ”Architecture is big enough to take on the Gothic and the 

Renaissance, Egyptian and Greek architecture all at once”.272 Kahn frigjør seg fra CIAMs 

ideer. I CIAMs manifest i Byggekunst 1952 ble det vist til at gotiske og klassiske byggverk 

var basert på et formspråk fra en bestemt tid og levemåte. Derfor måtte man som arkitekt 

tenke nytt med tanke på de nye tekniske mulighetene.273  

Når det gjelder Kahns filosofi var den så omfattende at det er vanskelig å tenke seg at Østbye 

satte seg grundig inn i den.274  Arkitektpsykolog Oddvar Skjæveland hevder at arkitekter har 

et sterkere forhold til fysiske strukturer enn til ord.275  Det er likevel mulig å se ideer Østbye 

kan ha hentet fra Kahn til det arkitektoniske uttrykket på Snarøya kirke. Østbye sa selv han 

likte Kahns byggverk, hans skrevne ord, lys og konstruksjon.276 De repeterende, kraftige og 

geometriske volumene Kahn bruker i sine byggverk kan gjenkjennes i Åssiden kirke (1965), 

og synes senere å ha påvirket Snarøya kirke. Imidlertid var geometriske former i arkitektur 

brukt av modernistene. Det var noe Østbye virkelig kom i kontakt med i 1947, da han 

sammen Fehn, Grung og Per Norseng syklet fra Newcastle til Genova. På denne turen åpnet 
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272Rognlien,Dag (Red.), Loise I. Kahn , Louis i Kahn -Speech at OAF 1964, Copyright: Arkitektnytt, 1982, 
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en ny verden seg for Østbye. Opplevelsen av Le Corbusiers byggverk, Cité de refuge (1929-

33), dets inngangsparti, geometri og farger gjorde stort inntrykk.277  Det nye med Åssiden 

kirke (1965) var måten de geometriske formene dannet en sammenhengende mur. Østbye 

kom til å videreføre dette i Snarøya kirke med ”muren” som tema.  

Avskjermingen muren ga mot den ytre verden, knyttet Østbye til en metafor for beskyttelse.278 

Denne metaforen ble hentet fra tidligere erfaringer han har hatt med byggverk, men ble nå 

tolket på en ny måte. Avskjerming mellom rom og den ytre verden mente Østbye å ha 

opplevd da han var i Salisbury området og så Stonehenge og ruinene i The Old Sarum. Muren 

og dens beskyttelse tolket Østbye som en åndelig størrelse i tillegg til den fysiske. I tillegg ble 

opplevelsen av Alhambra i Granada på reisen i 1957 trukket fram. Han opplevde borgen med 

de store murflatene som en beskyttelse mot den indre kjernen. Slik får mur og beskyttelse en 

tolkning av en mer fysisk karakter.  Dette er også inspirasjonskilder man gjenkjenner hos 

Kahn. Han hadde fascinasjon for skotske borger og ikke minst romerske ruiner “I thought of 

the beauty of ruins... of things which nothing lives behind ... and so I thought of wrapping 

ruins around buildings”.279  Det er hevdet  ”hvis Le Corbusier frigjorde formen var det kahn 

som frigjorde tanken”.280 I følge sivilarkitekt Digerud hadde Kahn en spørrende innstilling til 

ethvert problem.281  Kahns velkjente spørsmål  ”hva vil en bygning være?” besvarte Norberg-

Schulz slik  ” ... at han verken intenderte en ideell form eller en funksjonell følge, men snarere 

tok hver bygningstypes væren  - i - verden ”.282  Da Kahn for eksempel skulle tegne prosjektet 

for Unitarkirken i Rochester(1959-1967), tok han utgangspunkt i prestens samtale med 

menigheten:  

Av det presten sa der han sto omgitt av mennesker forsto jeg at formaspektet, formforståelsen av unitarisk 
virksomhet, var samlet om det som er Spørsmål. Det evige spørsmål om  hvorfor noe er. Jeg måtte komme frem 
til forståelse av hvilken eksistensvilje og hvilken romorden ga uttrykk for Spørsmålet 283. 

Østbye hadde ikke den samme filosofiske tilnærmingen til Kahns spørsmålstilling. Det kan  

likevel virke som han etter møte med Kahns arkitektur og filosofi frigjør flere av sine 
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kunstneriske evner for å finne en meningsfylt form. Det første utkastet til Snarøya kirke viser 

faste geometriske former, men dette forandres etter brannen i underetasjen på 

arkitektskontoret. Da tok Østbye seg den frihet å forme plastelinamodellen mer til knausen, og 

bryte med det rigide geometriske formspråket. Plastelinamodellen ble dermed formet som en 

skulptur (jf. prosjektering). Under studietiden på SHKS modellerte de skulpturer og 

bygningsformer nesten hver kveld. Denne bakgrunnen bidro til at arbeid med 

plastelinamodeller ble vesentlig under utviklingen av et prosjekt. 284 Det er nettopp denne 

indre kunstneriske siden som forløses på en annen måte med Snarøya kirke sammenlignet 

med Kirkeland kirke. Den kan synes å være mer preget av streben etter å finne et nytt uttykk, 

eventuelt også etter å bryte grenser. 

Hvordan prosjektere en skole, er et annet berømt eksempel Kahn brukte i sin filosofiske 

betraktning av hvordan man skulle forstå en bygning. En skole er en bestemt institusjon. Den 

dekker visse behov, og er en løsning på et program. Imidlertid var det vesentlige å finne ut av 

den underliggende meningen med bygget for å forstå formen ”... den blir bare form når den 

uttrykker hva en skole ”vil være”.285 Kahn tenkte seg skolen som et miljø der det føltes godt å 

lære. For å forstå dette miljøet brukte han følgende historie:286 

Tænk på en mann under et træ, han taler til nogle få mennesker om noget, han har indset - en lærer. Han vidste 
ikke, at han var lærer, og de, der lyttede, betragtede sig ikke som studerende eller elever. De var der blot, og de 
kunne lide oplevelsen af at være i nærheden, af en, der havde forstået en følelse af orden...287. 

I denne historien forteller Kahn at det er viktig for arkitekten å forstå mannens ånd når han 

sitter under treet, og skolens eksistensvilje, som lå forut for denne historien.288  

Orm Øverland mente at Kahn med sine mange metaforer ga uttrykk for en høyst personlig og 

romantisk forestillingsverden. Det å sette ord på følelsene er også noe man finner igjen hos 

Østbye, og samsvarer godt med Kahns poetiske fremstilling. Uten å trekke noen klare 

sammenligninger til Kahns eksempel med skolen, kan det likevel virke som ”mannen under 
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treet” har frigjort følelser hos Østbye når han knytter Snarøya kirke til en fortellerverden. 

Dette vises i historien om pilaren og taket i Snarøya kirke som Østbye assosierer med 

mandeltreet han lekte under som liten gutt.(jf. prosjektering) (Fig. 47). Imidlertid har denne 

historien til Østbye ingen filosofiske betraktninger utover å være en poetisk fremstilling.  

I bearbeidelsen av prosjektet med Snarøya kirke understreket Østbye at veggene skulle 

markeres og vises som egne elementer ved hjelp av kraftige fuger. Når det gjaldt kirketårnet 

ble det løsrevet fra hovedbygget i den videre bearbeidelsen av tegningen. Intensjonen var at 

det skulle fremstå som et eget volum (jf. prosjektering). Markering av egne elementer som 

dekor ser man også i Le Courbusiers fasade på Maison Jaoul (1955-57),289 Der bruker han 

materialer som betong og tegl satt inn i et geometrisk mønster. Imidlertid kan også Kahns 

innflytelse anes i større grad. Kahns bruk av separate elementer finner man både i selve 

konstruksjonen og som markerte betongelementer i ytterveggen, som for eksempel i Salk 

Institutt (1965) og i interiørveggene i Unitaren kirken i Rochester (1959-1967). (Fig.48)  

Kahn beundret Le Corbusiers ærlighet i betongen da han opplevde Marseillesblokken. Dette 

førte til at Kahn bevisst lot trepluggene stå igjen i betongelementene i sine byggverk.290 

Trepluggene var i følge sivilarkitekt Jan Digerud også en type dekor.291 

Ærlighet i betongen ble lagt vekt på av Østbye, men det er et stort skille i tolkningen av 

begrepet ”ærlighet i betongen” sammenlignet med de fleste arkitektarbeid som går under 

betegnelsen nybrutalismen. Som byggeprosessen viser ble det satt strenge estetiske krav til 

hvordan betongens overflate skulle være ute og inne. Ærlighet for Østbye, var å la materialene 

fremstå med sin egen distinkte materialkvalitet; betong som betong, stål som stål, tre som tre, 

marmor som marmor. Likevel la han hele tiden estetiske kriterier til grunn. Det var om å gjøre 

og få den beste kvaliteten ut av materialet i seg selv, og i sammensetningen av materialene. 

Dette vises ikke minst i behandlingen av selve betongen. Det ble presisert at det skulle være 

spesifikke plankebord i forskalingen og at sår skulle pusses og fjernes. Østbye ga dermed 

betongen et uttrykk av verdighet og styrke. 

En annen særegenhet var alt det manuelle arbeidet som ble utført rent håndverksmessig. Her 

tenkes det på takkonstruksjonen. Østbye tegnet og regnet ut hvordan hvert plankebord til 
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forskalingen og  presiserte at en tømmermann måtte utføre arbeidet for å få den riktige 

kvaliteten.  Det håndverksmessige vises også i interiøret. Hver marmordel i podiet til alteret 

måtte skjæres for hånd for å få det riktige mønsteret, og lamper og alterutstyr ble smidd for 

hånd. Østbyes detaljhåndtering av materialet vises helt ned til skruehodene, hvor Østbye 

påpekte at betongfarget mattlakk skulle brukes. Dette er utvilsomt et resultat av hans 

utdannelse på SHKS bygningslinjen. I denne utdannelsen tillegger Østbye, lærer og 

tømmermester Niels Peder Nilsen, en spesiell betydning. Han hadde, som Østbye beskrev ”En 

fin håndverkskjærlighet til tre og murverk”.292 Imidlertid gir dette også assosiasjoner  til Arts 

& Crafts bevegelsen, og deres idealisering av håndverktradisjonen. Det var modernister som 

ble knyttet til denne bevegelsen for eksempel Wright, som Østbye var svært opptatt av. 

Wright fant et arkitektonisk uttrykk basert på en mellomting mellom Art & Craft bevegelsens 

håndverksidealer og industrialisering. Det var tradisjonell japansk arkitektur som hjalp ham til 

å komme fram til denne syntesen.293 Østbye oppdaget også en respekt for håndverk og 

materialenes egen natur i den japanske byggetradisjonen. Han hevdet at Tetsuro Yoshidas bok  

Das Japanishe Wohnhaus påvirket ham for ”Materialenes naturlige utrykkskraft”. 294  Boken 

viser foto av trestruktur (Fig. 49a, b) og tradisjonell japansk byggeskikk.  Den japanske 

byggetradisjon kan sammenlignes med tre og tømmer i norsk byggetradisjon som Østbye også 

var opptatt av. Under studietiden syklet de til Maihaugen for å studere tradisjonell norsk 

byggestil.295  Denne søken bakover i tid hadde aldri til hensikt å kopiere byggverkene. Som 

arkitekturprofessor Juhani Paalasmaa poengterer, plasserer modernistene seg hele tiden i et 

dialektisk spenningsfelt hvor det er en dialog mellom fortid og nåtid, kollektiv og individ samt 

tradisjon og fornyelse. Han hevder også at modernistene anerkjenner tradisjonen, men 

samtidig setter spørsmålstegn ved den.296   

Ellers var Østbye og studentene i miljøet rundt ham praktiske og eksperimentelle anlagte. 

Dette kan man se i Snarøya kirke hvor det eksperimenteres med Leca- betongen for å få fram 

det riktige uttrykket. I 1985 ble Østbye tildelt utmerkelsen Betongtavlen, en æresbevisnng 
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som ble gitt for betong brukt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte i 

Snarøya kirke.297  

Rommet, veggen og lyset 

For Østbye ble rombehandling noe som opptok ham i hele hans virke. Han lot hele tiden 

sansene arbeide for å fange rommet  - mennesket og rommet. Dette var en søken utover det 

som var direkte lesbart i konstruksjonen. Det krevde en bevisst sammenstilling av flere 

elementer som lys, materiale og konstruksjon. I følge arkitekt  Mette L`Orange var dette 

årsaken til at Østbye likte å arbeide med kirkerommet ” ...her kunne han uttrykke rommet som 

en åndelig dimensjon”.298  Den svenske arkitekturteoretikeren Elias Cornell hevdet at man 

oppfatter et byggverk som en helhet. Videre hevdet han at man tar byggverket i øyesyn i 

første fase, og at man da er mer eller mindre stillestående, enkelte ganger også passiv. Man 

kan ofte stå i undring eller kontemplasjon slik en betrakter gjør foran et maleri eller 

kunstverk. Fasaden skaper en forventning og en forestilling til det indre rom hvor en handling 

eller hendelse skal bli fullbyrdet. Andre fase starter i det øyeblikket man trer inn i rommet og 

blir aktiv. Opplevelsen man får vil være basert på ens forventinger eller fordommer til 

rommet, den handlingen eller hendelsen det er skapt for. Man tar rommet i besittelse ”Vi blir 

medspelare, innom en møtesplats eller skådeplats, där vi utför den givna handlingen, deltar i 

den, bevittnar den”.299  

Kirkerommet fremstilles som et aktivt rom. For Østbye startet alltid kirkeprosjektet med 

handlingen  ”Men alt har startet innenfra, med utgangspunkt i stedet for den kultiske 

handling”(jf. prosjektering) Med dette prøvde Østbye å sette seg inn i relasjonen mellom 

menneske og handling og hvordan mennesket forholdt seg til rommet. Denne måten å tenke 

rom på var ny. Etter andre verdenskrig ble psykologi definert inn i den moderne 

arkitekturforståelsen.300 I den forbindelsen var det i hovedsak persepsjonspsykologi og 

gestaltteorier som ble vektlagt. I følge arkitekturhistoriker Ignasi de Sola-Morlaes er 

gestaltpsykologien grunnleggende for hele den moderne bevegelsen.301  Korsmo ble presentert 

for persepsjonspsykologien under sitt opphold i Amerika fra 1949 til 1950. Dette skjedde i 
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forbindelse med et møte med Adalbert Ames, et møte som for Korsmo ble et 

tankegjennombrudd. Ames forsket på menneskets oppfatning av rommet.302 Emnet utdyper 

Korsmo i det danske arkitekturtidskriftet a5. Han presiserer at ingen bygg må reises ”... uten 

dypere forståelse for romfølelsens indre menneskelige verdimåling, og de visuelle kvaliteter å 

bygge ut innholdet med”303 Videre fremhevet Norberg-Schulz i artikkelen  ”om rommet i 

arkitekturen” at arkitekturen var en del av omgivelsene og var med på å bestemme psyken  

”De virker på oss, og det er derfor arkitektens klare plikt å kjenne sine virkemidler”304 

Norberg-Schulz ga videre en omfattende forklaring i utviklingen av rombegrepet. Gjennom 

hele artikkelen ligger gestaltteorien til grunn  for forståelsen av romorganisasjonen. Han 

knyttet blant annet renessansens rombeherskelse til addisjons- prinsippet, det vil si rom som 

isolerte deler og som ligger etter hverandre. Imidlertid skjer den virkelige rombeherskelsen 

med barokkens byggverk som bruker integrasjons-prinsippet. I dette prinsippet glir rommene 

over i hverandre, noe som skaper dynamikk og bevegelse.305 Norberg – Schulz hevdet at 

barokkens romforståelse var gått tapt under historismens byggestil, men at alle de nye 

pionerene innen arkitektur som Mies, Neutra, Wright, Eames og Le Corbusier hadde tatt opp 

bevegelses-prinsippet i rommet gjennom en ny definisjon av estetikken. Han fremhever i 

særlig grad Le Corbusiers ”Plan libre” hvor formen frigjøres totalt.306  

Både Korsmo og Norberg-Schulz krevde en ny romforståelse av det norske arkitektmiljøet. 

En ny romforståelse ser man allerede i prosjektet med Herøya kirke hvor rommet skulle være 

stort og åpent. Intensjonen var at presten skulle gå fram til alteret  bak en betongskillevegg fra 

siden.  Gjennom de store vindusflatene skulle naturen inngå som en utvidelse av rommet. En 

ny romopplevelse vises i det ”kraftfulle” uttrykket  i Kirkeland kirke, hvor blant annet Gunnar 

S. Gunnersens 30 meter høye glasskomposisjon i farget glass i fondvegg skulle være en del av 

romuttrykket.307 I tillegg skaper Østbye dynamikk i kirkerommet, fordi det ikke er en eneste 

vinkel i bygget som er lik.308  Imidlertid forandrer romforståelsen seg til et mer indirekte og 

stille ”kraftfullt” uttrykk i Snarøya kirke. Der kan man lese Le Corbusier i konstruksjonen, og 

ikke minst i de tre pilarene som støtter det tunge taket. Som Østbye sa: ”Vi søkte friheten 
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rundt konstruksjonene”.309 Le Corbusiers innflytelse anes også i bevegelsesdynamikken, da 

Le Corbusier formet mange av sine hus rundt ideen om en arkitektonisk promenade. Dette er 

noe man kan kjenne igjen i den markante bevegelsesretningen mot alteret i Snarøya kirke. 

Den var skapt av ulike lengder på benkene på hver side av midtgangen, samt den flytende 

bevegelsen i syd veggen. Det kan tyde på at Østbye har hentet inspirasjon fra Le Cobursiers 

Notre- Dame du Ronchamp på grunn av den usymmetriske måten rommet er komponert på, 

den lineære nordveggen og på motsatt side den flytende sydveggen, samt takets konkave 

form.(Fig. 50)     

Snarøya kirke hadde som tidligere nevnt muren som tema. Ifølge Østbye fikk man med muren  

alltid tak i romfølelsen.310  Han beundret den tyske arkitekten Rudolf Schwarz (1897-1961) 

for evnen til å understreke romvirkningen med naken mur totalt blottet for ornamenter, og 

evnen til å «strippe» alt ned til kjernen i handlingen. Et av Østbyes favorittmotiv var derfor 

Katholikentag in Köln, der Schwartz hadde laget et visuelt kirkerom av noen sperrebukker 

festet sammen av wire og formet som en tornekrone. Ved hjelp av heisekraner ble 

«tornekronen» holdt oppe over en plattform som stod ute.311(Fig. 51) Østbye var godt kjent 

med kirkebyggene hans gjennom boken Kirchenbau (1960). 312 I dette verket gjennomgår 

Schwarz sine teorier og tanker bak sin arkitektur. Schwarz blir ofte knyttet til neue 

bauen(navnet på den tyske funksjonalismen). Årsaken var det rensede formspråket på hans 

kirkebygg. Imidlertid var dette ”moderne” formspråket alltid forankret i Schwarzs teologiske 

tenkning.313 Schwarz formulerte en teori i Vom Bau der Kirche(1938). Den tok utgangspunkt i 

samtidens gestaltpsykologiske tenkning, og knyttet den til en fenomenologisk tenkning. 

Begge tenkemåtene var inspirert av katolsk teori.314 Schwarz var medlem i den katolske 

ungdomsbevegelsen Quickborn, der professor i religionsfilosofi, Romano Guardini, var leder. 

Guardini sto for en fenomenologisk inspirert teologi. Han var opptatt av formgivning, og i 

bevegelsens tidsskrift Schildgenossen skrev både Schwarz og Guardini  flere artikler om blant 

annet arkitektoniske og tekniske spørsmål.315 Schwarz bygger mye av sin filosofi om 

kirkebygg  på Guardinis tanker om at tingene skulle renses for å nå inn til deres grunnform 
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(kjernen) slik at tingenes egentlige bruk sto klart. Ved innfølende lesning av disse 

grunnformer eller gestalter, kunne man dermed ane det bakenforliggende hellige.316  Når 

Østbye beundrer Schwarz nakne formspråk, så er det som nevnt ovenfor et teologisk formål  

ikke et estetisk.  For eksempel valgte Schwarz enkelte ganger en ”renset” fondvegg. Denne  

skulle da symbolisere terskelen inn til neste verden.317  For Østbye var det essensielt at bygget 

skulle ha rene flater, ingen ”skjeve apostler” det vil si ingen kristen symbolikk i selve 

arkitekturen. Dette var av estetiske grunner, men kan også ses på som et ønske om å få noe 

mer ut av rommet og skape en bevisst tilstand hos kirkegjengeren.  Slik sett kan man nesten 

sammenstille Schwarz og Østbye da begge har en misjon med det ”rensede” formspråket.  

Dersom man tar for seg Schwarz kirke Maria Königin i Frechen (1952-54), finnes det mange 

likhetstrekk med kirkerommet i  Snarøya kirke. Det kan derfor synes som denne kirken har 

bidratt med et uttrykk i Snarøya kirke. Begge har store glassfasader inn til kirkerommet, rene 

vegger og tretak. Østbye tegnet Snarøya kirke med tretak, men som nevnt måtte det gjøres om 

til betong (jf. prosjektering).318(Fig. 52)  

Schwarz tegnet også alterkalker som står avbildet i Vom Bau der Kirche og i Kirchenbau. 

Imidlertid var det nytt at en arkitekt tegnet alterkalker. Det lå en omfattende filosofisk 

tenkning bak hans forenklede formspråk av alterkalkene.319 Den andre årsaken til at han 

tegnet alterkalker kan ses i lys av endringene som skjer i samtidens kunstskoler. Da Schwarz 

ble leder for Handwerker-und Kunstgewebeschule i Aachen (1927- 34)  omorganiserte han 

den  til verkstedsundervisning. Innenfor denne kategorien ble Bauhaus320 skolen den mest 

kjente.321 Østbye tegnet også  tilbehør til kirkerommet, nattverdsett, krusifiks, døpefont, 

lamper, alter og benker. Det skulle være en helhet uten noen forstyrrende elementer helt ned 

til detaljene ”Vi har prøvet å unngå alle unødvendige spesielle detaljer som kan drepe 

helhetsinntrykket og ødelegge roen i anlegget”.322 Østbye formet nattverdsettet slik at det 

skulle passe til resten av tilbehøret. Med denne formen bryter han alle konvensjoner for 

hvordan et nattverdsett skulle se ut, som hadde vært mer eller mindre uendret i tusen år.323  

Denne tankegangen kan ses i lys av Østbyes bakgrunn fra SHKS, der Korsmo prøvde  ”... å få 
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lagt et teoretisk grunnlag for en tredimensjonal opplæring med Bauhausbøkene så å si i 

hånden”.324  I Bauhaus undervisningsfilosofi lå prinsippet om at kunst og kunsthåndverk 

skulle danne en helhet med arkitekturen (gesamtkunstwerk).  

I Snarøya kirke ønsket Østbye å skape en opplevelse av det hellige med så få virkemidler som 

mulig. til dette brukte han, som tidligere nevnt, materialet og konstruksjonen (bevegelsen), og 

ikke minst samspillet mellom lys og mørke. Dette var en effekt Østbye utviklet på en nesten 

stofflig måte. Som han selv hevdet:  ”...muren med lys og skygge skal danne den bakgrunnen 

jeg leter etter, styrket av et enkelt materialvalg”.325  

Behandlingen av lys og arkitektur i kirkebyggene hans, kan allerede ses i hans første prosjekt 

med Herøya kirke(1952). I denne kirken skulle dagslyset komme inn gjennom store 

glassfasader Det å prosjektere en kirke med direkte dagslys var nytt. Modernistene tegnet 

store vindusflater, men da til villaer, institusjoner og forretningsbygg.  

Med Kirkeland kirke forandres lysuttrykket seg. Det kan virke som Østbye ”leter” etter 

hvordan han skal bruke lyset for å gripe romfølelsen. Østbye ønsket å  filtrere lyset gjennom 

en høy farget glasskomposisjon. Denne oppgaven ble utført av kunstneren Gunnar S. 

Gunnersen. Løsningen med farget glass kan ha sammenheng med reisen i 1957 da han 

besøkte  Notre -Dame du Haut. Det uhåndgripelige lyset som var filtrert gjennom ulike 

fargete glassluker gjorde inntrykk.326  I studiemiljøet og PAGON miljøet ble lys som et 

romskapende element gitt stor oppmerksomhet. Det kan synes som Kirkeland kirke var det 

byggverket som Østbye virkelig fikk anledning til å prøve ut lys og rom. Erfaringene med 

lyset fra dette prosjektet utdypet han i en konferanse om kirkebygg arrangert av Norsk 

Kirkeakademi i 1959. I foredraget hevdet han at lyset og rommet hang så intimt sammen at 

det ikke gikk an å skille dem fra hverandre. Østbye forklarte videre hvordan lyset kunne 

innvirke på dem som var i rommet. Ved farget glass kunne man gi rommet en rik tone. 

Østbyes hovedpåstand var at lyset og dets egenskaper var helt nødvendig å ha kjennskap til 

for å kunne mestre det som et arkitektonisk virkemiddel.327 

                                                             
324A5- meningsblad for unge arkitekter nr 1-2 1956, 45   
32515.06.96  Brev til Norges Byggforskningsinstitutt , Blindern ved Kirsten Age fra O.Østbye,6 
326Nordmøre museum, Årbok 1998,7 
327 Norsk Kirkeakademiets  konferanse om kirkebygg den 19-22 februar 1959, Perm 8, Snarøya kirke 
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Uttrykket fra Kirkeland kirke ble dempet betraktelig i de neste kirkene, Åssiden kirke og 

Snarøya kirke. Med Åssiden kirke fikk mørke en sentral rolle. Det kan nesten ses på som 

eksperimentering med mørket opp mot arkitekturen. Temaet lys og skygge ble videreutviklet i 

Snarøya kirke, og inntrykkene fra det stemningsskapende lyset i Notre Dame du Ronchamp 

ble nå tolket på en helt annen måte.  

Det mystiske lyset Le Corbusier skapte i denne kirken var basert på ideer han hadde fra et 

tidligere prosjekt som ikke ble oppført. Prosjektet var en pilgrimskirke i La Saint-Baume i 

1948. Tomten lå på et fjell, og Le Corbusier tegnet kirken som tre saler (grotter) etter 

hverandre inne i fjellet. Han hadde en strategi og et ønske om å skape et indirekte mystisk lys 

”Trou de mystère” i salene ved hjelp av hull fra overflaten ned i rommet. Hullene skulle 

legges i skrå vinkler slik at lyset ble mer diffust i rommet og skapte en mystisk stemning. 

Lyset kalte Le Corbusier ”Trouinade”.328 (Fig.53) Og det er nettopp denne ideen som han 

utvikler videre i Notre Dame du Ronchamp. Kirken ble viden kjent for det spesielle lyset i 

samspill med mørket. I 1957 skrev den danske arkitekturteoretikeren Steen Eiler Rasmussen ” 

I denne mærkelige kult-bygning har Le Corbusier givet et nyt bidrag til spørsmaalet om 

belysningen  som udtryksmiddel.329  

Dersom man ser på utformingen av de små åpningene(vinduene) i Notre Dame du Ronchamp 

er de ofte formet slik at de utvider seg som en vifte inn mot rommet. Den samme løsningen 

brukte Østbye på vindusbåndene på nordveggen i Snarøya kirke. (Fig.54) Den gule og den rød 

glassbiten som er satt inn bak i lamellelen og foran ved vindusspalten ved koret, vil også være 

naturlig å se i sammenheng med Notre-Dame du Ronchamp. Imidlertid hevdet Norberg- 

Schulz at til tross for Le Corbusiers pionerytelser var det likevel Kahn som i det 20.århundre 

virkelig forsto lysets betydning ”... idet han ikke bare persiperte det som virkning, men 

erkjente det som ”det som gir alle ting nærvær”.330  Østbye var som nevnt ovenfor, opptatt av 

Kahn. Kahns innflytelse, kan ses i den  nye måten å tolke rombehandling i forholdet til lys og 

mørke. Som Østbye skrev etter Kirkeland kirke ” ...I mange av mine senere kirker har jeg 

støttet meg til muren, og lyset og mørket langs muren – den beskyttende”.331 Kahn var opptatt 

av at dagslyset skulle brukes som  middel til å utrykke rommets karakter. Han mente det 

                                                             
328Stock, Wolfgang Jean, Europäischer Kirchenbau 1950-2000,European church Architecture,Prestel, ( 
2003),53  trouinade en sammensetning av ordene Trou= hole og trouer=dig, to perforate 
329 Steen Eiler Rasmussen,om at oppleve arkitektur,Berlingste bogtrykkeri(1966),216 
330Christian Norberg-Schulz,Øye og hånd,58 
331Nordmøre museum, Årbok 1998,12 
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fantes utallige uttrykk i dagslyset.   ”…natural light is changeable, registering not only the 

time of day but also the season.”332  

Østbye brukte dagslys i prosjektet Herøy kirke, men med Snarøya kirke forandres uttrykket   

med dagslyset når det samspiller med konstruksjonen og betongens struktur.(jf. fig.22)  Dette 

er i tråd med Kahns tanker. Når man hadde funnet ut hva rommet skulle være, skulle rommets 

karakter bestemmes ut fra forholdet mellom lyset og konstruksjonen etter hans syn· ”… 

everything follows and it should teach us that the structure is the maker of light. … when you 

chose a vault you chose the light”.333  Rommet i Snarøya kirke forandrer også karakter i løpet 

av dagen, ikke minst ved bruk av streifelyset som beveger seg bortover fondveggen.  Lys og 

mørkebehandlingen av rommene til Kahn ser man i Unitarien kirken i Rochester(1959-1962) 

De fire ”lystårnene” i hjørnene gir et diffust lys på samme måte som i Snarøya kirke, samt 

streifelyset på veggene i National Assembly Building (1962) er også noe man gjenkjenner 

med streifelyset ved fondveggen i Snarøya kirke.(Fig. 55) Tematikken lys og skygge har  

alltid vært brukt for å formidle metafysisk erfaring i kirkebygg. Det nye med modernistene 

var at lyset ikke lenger representerte en høyere orden, men bare noe i seg selv.334  

Østbyes ønsket at romkomposisjonen skulle danne den sakrale stemningen. Den fullverdige 

romkomposisjon opplevde Østbye i 1978. Da var det prøveoppheng av maleriene ”lys faller 

inn” av Olav Strømme i Snarøya kirke.  Østbye syntes det var synd at maleriene aldri var 

ønsket av menigheten, fordi Strømme hadde en dyp forståelse for rommets mening, som man 

kunne lese i maleriene.335 Per Hovednakk fikk en overveldendene opplevelse når de hang opp 

maleriene ” Bildene fant sin plass med det samme og trådte inn i et samspill med rommet som 

en sjelden opplever maken til. Mellom arkitekturen og Olav Strømmes bilder er det en 

korrespondanse, et sammenfall i form og romklang.”336  Rommet skulle tale for seg, derfor 

passet ”lys faller inn” godt.(Fig.56) 

                                                             
332Sarah WilliamsGoldhagen, Louis Kahn’s ,157 
333Rognlien,Dag (Red.), Loise I. Kahn , Louis i Kahn -Speech at OAF 1964, Copyright: Arkitektnytt, 1982, 
Artikkel av Jan Digerud 
334 http://www.lysnet.com/download/DagslysSomByggestof.pdf (oppsøkt 18.12.08) 
335Audun Eckhoff ,Flyver i natten, Olav Strømmes visjon,Magistergrad i Kunsthistorie(UiO)(1993),154 og 
samtaler med Østbye; Menighetenk kunne få bildene,men soknepresten syntes rommet var ”dystert nok” og at 
Strømmes bilder forsterke dette intrykket.  
336Byggekunst 1980,Snarøya kirke en omtale,75 
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Planløsning og liturgi   

Selv om Snarøya kirke har en abstrakt form, er den likevel formet som en tradisjonell 

langkirke med to benkrekker foran et alter i øst. Det er ingen atskillelser mellom skip og kor. 

Prekestolen er plassert på gulvet ved siden alterpodiet. Alterringen er en tynn metallring med 

lyst skinn. I tillegg har Østbye trukket alteret ut fra fondveggen.  Denne ideen møtte Østbye 

allerede med Kirkeland kirke hvor dr. theolog  Helge Fæhn bad ham forandre tegningen der 

alteret var plassert inntil fondveggen ”Alteret skal være selvstendig og frittstående, ikke støtte 

seg til noe annet var hans klare utsagn”337  Ideen var å knytte menigheten i større grad til den 

kultiske handlingen. 

 I Sverige hadde man fra 1950-tallet tatt initiativet til å fornye gudstjenesten slik at 

menigheten ikke skulle være et ”publikum” som passivt satt og lyttet.. Man sa ”Mässan är inte 

bara prästens mässa. Mässan är folkets mässa”.338 På grunnlag av dette hadde man startet ”den 

liturgiska rörelsen”.339 I samme periode starte kyrkospelrörelsen med Olav Hartman i spissen. 

Dette var liturgiske drama satt opp i friluft eller i kirken.  I disse teaterstykkene var alltid 

alteret i fokus.340 Med bevegelsene fikk man et ønske om å løsrive alteret fra fondveggen,  

slik at det skulle komme nærmere menigheten. I tillegg hadde man allerede fra 1940 begynt å 

diskutere prestens mulighet til å stå bak alteret med ansiktet vendt mot menigheten under hele 

gudstjenesten, slik man hadde gjort i oldkristen tid(versus poplum). 341  Disse ideene vises 

etterhvert i svenske kirkebygg, ved at enten alteret plasseres midt i kirkerommet, eller ut fra 

kirkevegg med mulighet for å stå bak alteret.  

Før arkitekturkonferanse i 1957 tok Norsk Kirkeakademi (beskrevet i kap.6) kontakt med 

Olav Hartmann for råd og innspill i forbindelse med utformingen av nye kirker i Norge. Det 

ble også ytret et ønske om svensk litteratur som omhandlet moderne kirkebygg og småkirker 

som Norsk Kirkeakademi kunne nyttiggjøre seg av i de nye norske kirkebyggene. 342 

                                                             
337Nordmøre museum , Årbok 1998 :11 
338Samtale med prost Ingmar Thorin 26.06.08, kopi av foredrag Langesund 13.02.08 
339Ibid. 
340Samtale med prost Ingmar Thorin 26.06.08, kopi foredrag Kyrkospel 
341Anders Björkman;Form Rörelse Ljus, En studie över Johannes Olivegrens kyrkoarkitektur, Ph.D oppgave , 
Umeå universitet, 2001: 27 
34215.11.57 brev til Diakonistyrelsens bokförlag  fra Norsk kirkeakademi ved prest .sekretærHanssen -Bauer 
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På kirkebyggkonferansen 19 - 22.02.59 var det satt av et eget innlegg om ”Liturgi og 

kirkerum” som ble holdt av pastor Svein Hanssen -Bauer. På denne konferansen var Østbye til 

stede. Hanssen-Bauer fortalte at det var omkring alteret  kirken skulle bygges. Videre ble det 

sagt:  

Velger man langkirken – den mest alminnelige – må man samtidig forsöke å gi menigheten anledning til å 
gruppere seg gudstjenstlig. Slik var det i oldkirken. Biskopens plass var orienteringspunktet den gang, rundt ham 
satt presbyterne. Foran sto mensa, det enkle bord343 

Det gikk også fram at alteret skulle trekkes  innover i rommet, og at alteret ikke var noe 

sluttpunkt. Fondveggen måtte ikke bli et brutalt stopp. Hanssen- Bauer slo fast at alteret var et 

enkelt bord og at alterringen skulle være så gjennombrutt som mulig, da det ikke var et 

gjerde. Prekestol og alter måtte knyttes mer sammen.  Mange av disse ovennevnte ideer ble 

brukt i Snarøya kirke.  

Derimot synes det ikke som et mer radikalt liturgisk grep som ville gitt mulighet for presten 

til å stå bak alteret(versus poplum) å ha blitt diskutert i forbindelse med innredningen av 

Snarøya kirke. Der er alteret plassert ytterst på podiet slik at dette ikke er mulig.   

Akustikk 

Med den nye konstruksjonen fikk akustikk et sterkt fokus i kirkebygg. Dette var noe Østbye 

var nødt til å arbeide med i det store kirkerommet i Kirkeland kirke. Til dette arbeidet fikk 

han assistanse fra cand. real. Gunnar Nesheim fra NRK. Han hjalp ham med akustikkens 

lover, med bølgelengder, veggutforming, overflater og lydfeller. 344 Dette var med på å forme 

Kirkeland kirke med dets mange avtrapninger av forskjellige størrelser, som igjen hadde til  

hensikt å få brutt opp og blandet lydbølger av alle lengder på en tilfredsstillende måte.345 Ut 

fra denne erfaringen laget Østbye et lite hefte om akustikk.346 Erfaringene var noe Østbye tok 

med seg i utformingen av Snarøya kirke. Allerede i planleggingsprosessen valgte han konkav 

himling, da denne formen ville føre til at lyden gikk alle veier.(jf. prosjektering) I den videre 

bearbeidelsen av kirken samarbeidet Østbye med en lydteknisk konsulent. De kom sammen 

fram til at benkene måtte ha hulrom for å gi gode lydforhold i kirkerommet.(jf. Byggeprosess) 

                                                             
343 Norsk kirkeakademi, Konferanse 19-22.02.59 ;Hanssen-Bauer innlegg 19.02.59,Arkiv Snarøya kirke perm 8 
344Ibid.,10  
345Byggekunst 1964:174 
346Nordmøre museum , Årbok 1998 :10 
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Noen år etter Snarøya kirke var oppført gikk det fram i et intervju med kirketjener Rolf 

Ryhjell at ”Han er mektig imponert over akustikken, har for sin del aldri hørt maken. Den er 

en fryd for musiker og sangere. Organist, Vigdis Simonsen, bekrefter kvaliteten”347 
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Kapittel 6 Arkitekturhistorisk tilbakeblikk på utviklingen av 
kirkearkitekturen 

Det var fremsatt et ønske om en kirke på Snarøya som en gruppe frivillige tok initiativet til i 

1937. Allerede i planleggingsprosessen ønsket de en menighetssal knyttet til kirken. I den 

forbindelse henviste arbeidskomiteen til Røa- (1939)og Iladalen kirke (Ilakirken)(1941) som 

var i gang med byggeprosessen. Dette var to kirker man den gang oppfattet som moderne, og 

som bar preg av funksjonalismens arkitektoniske formspråk. Disse kirkene er de første som 

kan knyttes til begrepet ”arbeidskirke”. Tankene om å knytte andre rom til kirkesalen var ikke 

ny. Begrepet hadde sin opprinnelse fra ”småkirkene” som ble bygget i Oslo fra 1900 og 

fremover. De første ble bygget i tett befolkede og belastede steder som Vaterland-, Tøyen- og 

Pipervika. Kreftene bak disse prosjektene var troende som ønsket å treffes utenom 

gudstjenesten. Foruten å forkynne evangeliet, drev de også med omsorgsarbeid for de 

nødlidende. Til dette arbeidet trengtes det egne rom. De ble bygget enten i egne hus eller i 

samme bygning som selve gudstjenesterommet.348 

Med Røa- og Iladalen kirker som referanse viste arbeidskomiteen slik sett et moderne syn på 

romplan i sin helhet. Menighetssalen hadde til hensikt å kunne holde ulike aktiviteter for store 

og små. Den ble vektlagt i like stor grad som kirkerommet. Praktiske forhold knyttet til rom 

som kjøkken, garderobe og toaletter ble også vektlagt. Med tanke på kirkerommet og 

plasseringen av kirken på tomten, var det ikke stor grad av nytenking, snarere tvert imot. De 

ønsket ikke en ”ekstrem” moderne kirke. Den skulle være tradisjonell, og ha preg av gammel 

intim kirkekultur. Dette kan henge sammen med at det ikke var mange nye arkitektoniske 

kirker å hente inspirasjon fra. Derimot viste arbeidskomiteen interesse for stor korplass, det 

vil si vekk fra de tidligere premisser om trangt kor. Arbeidskomiteen la sterke føringer på 

hvordan kirken skulle se ut ned til minste detalj.  

Knut Knutsen 

I 1945 ble Knutsen valgt til å tegne et forslag. Det som er fascinerende er å se løsningen til 

Knutsen, og hvordan han tolker den styrende romplanen og beskrivelsen, og med dette skaper 

et helt særegent arkitektonisk uttrykk. I romplanen skrev arbeidskomiteen at de ville ha små 

vinduer, men ikke hvordan de skulle plasseres. Knutsen tegnet dem i varierte størrelser og 
                                                             
348Jan Chr.Eckhoff,Kirkearkitektur under forvandling, Hovedoppgave,(UiO)(2000):18 
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usymmetrisk på bygget. Lyset ble brukt bevisst for å skape en metafysisk stemning, ikke med 

en bakgrunn i intimitet ”cosiness” som arbeidskomiteen presiserte. Knutsen hadde streket 

under ”hvelvet tak som Frogner” og ”stort kor”. Han tegnet et stort kor, i tillegg tegnet han 

inn orgelet i koret. Dette var et ukonvensjonelt trekk. Frogner kapell hadde bare noen år i 

forveien(1935) omgjort taket fra sperrekonstruksjon til hvelvet tak. Det kan synes som 

Knutsen likte denne løsningen ettersom han tegnet et spisst hvelvet tak. Denne spisse 

takløsningen kan virke som blir en forløper til naustkirken349 som ble populære på 1960 tallet. 

Knutsen hadde et sterkt fokus på kirkebyggets samklang med naturen og tomten. Dette var 

nye og moderne tanker.  

Som beskrivelsen i forhistorien viser, bifalte arbeidskomiteen Knutsens forslag. Slik sett fikk  

arbeidskomiteen nye innspill til å forandre sitt tradisjonelle syn på kirker. Selv om Knutsens 

forslag har en rekke nytenkende trekk, kan det arkitektoniske formspråket  gjenkjennes i 

normannisk kirkearkitektur. Dette har trolig beroliget arbeidskomiteen.   

Arnstein Arneberg  

Arnstein Arneberg var en av tidens store arkitekter med prestisje. Han tegnet en rekke kirker. 

På en  konferanse om kirkearkitektur holdt i regi av Norsk Kirkeakademi 11.11.59, gikk dette 

fram i innlegget til arkitekt Helge Abrahamsen: 

Fra frigjøringen til utgangen av 1959 var det gitt kongelig resolusjon for reisning av  95 nye kirker og kapeller i 
Norge. … pekte på at ca. 60 arkitekter bærer ansvaret for de 95 nye kirker. Flest kirker har Arnstein Arneberg 
tegnet, nemlig hele 9, mens, Hans Magnus og Jon Thorsdal hver har tegenet 5, Bryn og Moestue hver 4, 
Paulsson og Nygaard hver 3. Det er blitt holdt 8 åpne konkurranser hvor det tilsammen er kommet inn ca 400 
utkast 350. 

Når det gjaldt arkitektkonkurranser om nye kirkebygg, satt ofte Arneberg i juryen. Blant annet 

satt han som juryformann i forbindelse med konkurransen om Herøya kirke, utlyst i 1952. I 

følge kunsthistoriker Jan Chr. Eckhoff var vinnerutkastet ”Opp mellom trærne” av Helge 

Abrahamsen et gjennombrudd i nyere kirkearkitektur, da den hadde et modernistisk 

formspråk med rene og klare former. Den bar ikke preg av en arbeidskirke, men kunne heller 

betraktes som en ”møtekirke”, fordi det i tillegg til kirkerommet var to menighetssaler og et 

                                                             
349Naustkirke, kirke med trekantet tverrsnitt 
350Norsk Kirkeakademi; referat fra konferanse om kirkebygg 11-13.11.59, Arkiv Norsk kirkeakademi- 
arkivboks-kunst & arkitektur 
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prestekontor.351 Dersom man ser på forslaget til Østbye og Fehn i den samme konkurransen, 

”The lion of  St. Mark”, blir spørsmålet om de store glassfasadene ut mot naturen hadde vært 

et virkelig gjennombrudd innen kirkearkitektur i Norge. De samme ideer ser man tidlig i finsk 

kirkearkitektur i kapela Otaniemi- studentkapell i Espoo (1953-57) av arkitektene Heikki og 

Kaijaa Sirén. (Fig.57) Denne type løsning satte imidlertid Arneberg en stopper for da han 

returnerte forslaget med bemerkningen ”Absolutt uten interesse for oppgavens løsning”.352  

Østbye og Fehn hang opp uttalelsen bak døren for moro skyld. Så festlig syntes åpenbart ikke 

Korsmo det var. Han skrev et langt innlegg med overskriften ”Oppriktig talt-” i Arkitektnytt, 

som begynner slik:” jeg har ingen spesiell interesse for konkurransen om kirke på Herøya. 

Men akkurat den dagen jeg så resultatet lå et Forum på bordet fra desember 1952 og der var 

gjengitt en kirke av Lloyd Wright. Dertil sto det en artikkel om anarkiet i kirkebyggingen i 

Amerika.”353 Han skriver videre at det fikk så være at folket på stedet ønsket kirketårn med 

mer. Det han derimot reagerte på var følgende passus: 

Juryen har med interesse behandlet en meget liten gruppe utkast, hvis forfattere eksperimenterer med ny 
formgivning og nye konstruksjoner, og beklager at disse utkast dels er helt utilstrekkelig bearbeidet og utredet, 
eller dels gjør så avgjørende brudd på kirkelige tradisjoner, at de ikke kan komme i betraktning 354.  

Til denne passus kom Korsmo med synspunkter han mente kunne diskuteres. Disse gikk kort 

gjengitt ut på å se kirkearkitekturen på en ny måte, ved blant annet ny romdannelse og ved å 

involvere folket til å tenke nytt. Han reiste spørsmål om fleksibilitet i kirkerommet, bemerket 

plasseringen av prekestolen, og spurte hvorfor den ikke kunne stå et annet sted i rommet. I det 

hele tatt forfektet Korsmo en helt ny måte å se på kirkearkitektur. Avslutningsvis i artikkelen 

skrev han:  ”Jeg vil ikke være så uforskammet å spørre om juryen kjenner til bunns de nye 

arkitektoniske strømninger, deres virkelige bærende ideer og nydannende muligheter”.355 

Norsk kirkeakademi 

I 1955 begynte Norsk kirkeakademi å holde en rekke konferanser om kirkearkitektur og 

kirkekunst. Liturgi i forhold til kirkerommet ble også satt på dagsorden. Den første 

konferansen som ble holdt var som pastor Hanssen -Bauer skrev ”et privat eksperiment for å 
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ta opp en del spørsmål som reiser seg for arkitekter, kunstnere og prester med hensyn til de 

nye kirkebygg.” 356 Møtet viste seg å være av stor interesse, og de mest sentrale arkitektene i 

tiden, kunstnere og prester var til stede. På dette møtet begynte virkelig diskusjonen rundt 

kirkebygget.  Det ble stilt spørsmål om de bærende prinsipper for kirkerommets utforming fra 

arkitektene og kunstnerne. Ingen prester kunne gi et klart svar utover at det skulle være 

likevekt mellom alter og prekestol, samt samspill mellom menighet og kultushandling. 

Prestene og menighetene var mer opptatt av praktiske problemer ved å knytte menighetssal til 

kirkerommet. På møtet ble denne kombinasjonskirken døpt til ”kaffikirken” av arkitektene. I 

møtereferatet sto det: ”Arkitektene ba om å få slippe. De hevdet det klassiske krav om 

rummets enhet. Vi må ikke ligge nesegrus for det praktiske. Vi bygger gjerne et anlegg med 

rum for all slags menighetsvirksomhet, men la oss få bygge et sakralt rum!”357 Fra kirkelig 

hold ble arkitektene møtt med negativ kritikk for deres nakne konstruksjoner og redsel for 

enhver pynt. Til dette repliserte de unge arkitektene på møtet at de ønsket å skape noe vakkert 

ut fra sin tid og sin stilfølelse.358 Verken Østbye, Fehn, Grung, Mjelva eller Korsmo var på 

dette møtet. Likevel kan man se et ønske om en ny utvikling og nyskaping fra de yngre 

arkitektene. 

Etter at Østbye hadde vunnet konkurransen Kirkeland kirke deltok han på alle de årlige 

konferansene om kirkearkitektur som  Norske Kirkeakademiet holdt i flere år framover. I 

invitasjonen til den tredje konferansen i 1959 står det ” Med de erfaringer man har fra de 

tidligere arrangementer av denne karakter, med de foredrag og innlegg man har, begynner nå 

et skrift om moderne kirkebygg å ta form”.359 På konferansen holdt Østbye innlegg om ”Lyset 

i kirkerommet” hvor han utdypet lyset som virkemiddel for å skape stemning. På samme 

konferanse hadde arkitekt Kjell Lund en framføring om ”Ny utenlandsk kirkearkitektur”. Der 

tok han for seg fire kirker han hevdet viste hovedtendensene i ny kirkearkitektur; arkitekten 

Erik Bryggmanns kremasjonskapell i Åbo, arkitektene Ström og Tuomisti kirkeanlegg 

sammensatt av kontorer, leiligheter, gymnastikksal, hobbyrom, bad etc., arkitektparet Siréns 

studentkapell i Åbo, arkitekten Schwartz St. Anna kirken i Köln og arkitekten Le Corbusiers 

Notre Dame du Ronchamp. Lund var skeptisk til å knytte for mange verdslige ting til 

                                                             
35616.03.55 brev til Kirkeverge i Oslo fra Pastor Svein Hanssen – Bauer, Norsk kirkakademi -perm kirkekunst 
konferanse vår 1958 
357Referat fra konferane ”hvordan bygger vi våre kirker” 23-24.03.55, Norsk kirkakademi -perm kirkekunst 
konferanse vår 1958 
35802.04.55 Tidtskrift ”vår kirke” Norsk kirkakademi -perm kirkekunst konferanse vår 1958 
359Invitasjon til konferanse om moderne kirkebygg fra 19-22-02.59, Norsk Kirkeakademi –arkivboks 
”diverse”kirkekunst og arkitektur.  Den siste konferansen Norsk kirkebyggkonferase ble holdt 01-03.08 
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kirkebygget. Han viste til et skrekkeksempel ved Veitvedt kirke som hadde safe i alteret, 

Coca-Cola bar og gullfiskbasseng.360. Med disse diskusjonsfora satte man moderne 

kirkearkitektur på dagsorden i kirkemiljøet. I 1966 utga Norsk kirkeakademi boken Kirker i 

en ny tid, som var en oppsummering av disse diskusjonene. 

Flere i Snarøya menighet, deriblant Finn Jor, hadde kontakt med Norsk kirkeakademi. De var 

også med på turen som Norsk kirkeakademi arrangerte til Sverige for å se på moderne 

kirkearkitektur av blant annet kirker av Sigurd Lewerentz (1885-75), og ikke minst Johannes 

Olivegren(1926-89).361 Arkitekt Harald Hille som Østbye leide kontor hos, var også et sentralt 

medlem av Norsk Kirkeakademi. Med denne tilknytning til Norsk Kirkeakademi kan man 

forstå at arbeidskomiteen indirekte har blitt påvirket til å tenke nytt. I følge Østbye betydde 

Norsk Kirkeakademiets konferanser minimalt, annet enn at han fikk uttrykt hvordan han så på 

kirkebygg.362  

Naustkirke- Kinch 

Med Kirkeland kirke var Østbye den som virkelig hadde brutt med tradisjonell 

kirkearkitektur. Til denne kirken hentet han blant annet inspirasjon fra sitt 

konkurranseprosjekt om messehall på Sjølyst ”Fuglevinge”. Imidlertid opplevde Østbye stor 

motgang med sitt ønske om å bryte med de tradisjonelle konvensjonene til kirkearkitektur. 

Det kom sterke reaksjoner fra lokalbefolkningen i Kristiansund i forkant og under byggingen. 

De skrev negative omtaler i lokalavisen, og Østbye fikk postkassen full av ubehagelige brev 

hver dag i flere måneder.363 Fra arkitektmiljøet møtte han også motbør. Norberg-Schulz skrev 

i Arkitektnytt ”Men dessverre, det skaper ikke en kirke å hope opp vertikaler, henge ned et tak 

fra disse, slippe inn et ”dramatisk” lys over alteret. Kristiansund konkurransen viser hvor lavt 

vi er sunket i kirkearkitekturen...”.364 Han avsluttet artikkelen med ” Det kan ennå lages 

mange gode kirker med trekantet tverrsnitt.” 365 Og det var nettopp det som skjedde. Utover 

1960 tallet ble naustkirken på mange måter den nye forståelsen av kirkearkitektur, noe det 

også ble laget satire om i Arkitektnytt. (Fig.59) Med naustkirken som form, kan det virke som 

                                                             
360Norsk kirkeakademi, Konferanse 19-22.02.59 ;Kjell Lund innlegg  20.02.59,Arkiv Snarøya kirke perm 8 
361 Samtale med Lise Vestlie 26.06.08: Vestlie tilhørte menigheten på Snarøya  
362 Samtale med Østbye  
363Samtale med Østbye, og Nordmøre museum, Årbok 1998,8 
364Arkitektnytt 1958:224 
365Ibid.  
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normannisk arkitektur har vært inspirasjonskilde, ved at man har forlenget takkonstruksjonen. 

I så tilfelle har arkitektene på mange måter fulgt en kirkearkitektonisk tradisjon. 

Arkitekt Kinch366 fulgte den nye trenden med naustform i sitt forslag til kirke på Snarøya i 

1962. Utdraget bærer tydelig preg av et ønske om å se moderne ut, og har likhetstrekk med 

Tromsdalen kirke (1960-65)av arkitekt Jan Inge Hovig(1920-77) og operahuset i 

Sydney(1957) av arkitekt Utzon.  Med fokus på å tilrettelegge kirken til flyplassen fikk 

kirken, som skulle være i betong, et ”high-tech” preg. I forslaget skulle et stort kors ved 

inngangspartiet indikere at det var en kirke. Det sakrale rommet ble ikke nevnt i brosjyren. 

Vinduene ble bare nevnt i forbindelse med beskyttelse mot støy. Arbeidskomiteen aksepterte 

åpenbart et nytt moderne formuttrykk, så da Østbye ble valgt som arkitekt var allerede en 

barriere brutt med hensyn til å vurdere moderne kirkearkitektur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
366Har ikke funnet informasjon om arkitekt Kinck eller noe om kirkeforslaget utover det som har stått i brosjyren. 
Årsaken til hvorfor dette utkastet ikke ble valgt har heller ikke vært mulig å oppdrive 
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Sammendrag 

Avhandlingen er en verksanalyse av Snarøya kirke (1968) tegnet av arkitekt Odd 

Østbye(1925-2009). Studiet består av Snarøya kirke sett i lys av forhistorie, prosjekter, 

byggeprosess og arkitekturhistoriske kontekst. 

Det var en 30 års lang  prosess for å få reist en kirke på Snarøya. I denne prossesen var det 

ulike konstellasjoner av arbeidsgrupper som jobbet med planløsninger og valg av arkitekter. 

Flere arkitekturforslag ble vurdert. Arbeidsgruppene la i begynnelsen sterke føringer på  

hvordan de ønsket seg  kirken. I det religiøse miljøet satte Norsk Kirkeakademi på 1950 tallet 

moderne kirkearkitektur på dagsorden. Dette var trolig med på å påvirke arbeidsgruppen til å 

akseptere et nytt uttrykk. Utbyggingen av Fornebu flyplass førte også til flere debatter om 

kirken.  

Østbye tegnet og modellerte et utkast, som fikk gjennomslag i menigheten. Da Østbye ble 

valgt som arkitekt, hadde han allerede med Kirkeland kirke(1958) i Kristiansund, brutt med 

tilvante forestillinger om en kirkes utseende. Han tilhørte en ny generasjon arkitekter som 

ønsket et nytt uttrykk innen arkitekturen. I arkitektmiljøet rundt ham med Sverre Fehn, Geir 

Grung, Håkon Mjelva og Arne Korsmo hentes inspirasjon fra internasjonale pionerer innenfor 

arkitektur. Dette var inspirasjonskilder som påvirket Østbye under utformingen av Snarøya 

kirke. Fokus ble lagt på landskap, konstruksjon, materiale, lys og rom i forming av 

arkitekturen. I tillegg bidro erfaringer som Østbye hadde fra tidligere kirkeprosjekt. 

På grunn av flytrafikken på Fornebu flyplass ble det stillt en rekke byggetekniske krav til 

kirkebygget i forhold til høyde og materialer.  

Snarøya kirke har et særpreget uttrykk. Den viser arkitekt Odd Østbyes kunstneriske evner til 

å forme et byggverk. 

Snarøya kirke står som et kunstverk i naturen.  
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Appendiks 

                                                                                                                              Appendiks 1 

Odd Kjeld Østbye (1925-2009)  

Studie: 

  SHKS( Statens Håndverks- og Kunstindustriskole)  byggningslinja/tømmerlinja. 

1947-1949  SHKS Arkitektkurs 

Yrkesaktivitet: 

Oslo kommune –byarkitektens kontor  

  Hos arkitekt Ole Øvegaard 

Eget kontor ingen ansatte 

Eget kontor hadde ansatte: siv.ark Ingolf Westbø, siv. ark Nils Lien og Int.ark Egil Kjøstvedt. 

I denne perioden leide Østbye kontor hos siv.ark. Harald Hille.  

1968-1970 NTH (Norsk Tekniske Høyskole) Instituttbestyrer ved Byggekunst 2 

1970-1988 startet arkitekturkontor sammen med arkitektene Tore Kleven og Øyvind Almaas- 

                  Østbye Kleven Almaas, - i 1984  ble arkitekt Tom Wike tilknyttet, arkitektkontoret 

                   fikk da navnet Ø K A W AS 

1988-1990- AHO (Arkitekthøyskolen i Oslo) Professor 

1990-1993- AHO (Arkitekthøyskolen i Oslo) Rektor 

De viktigste arbeid: 

1962- Bolig Hoff ,Lommedalen  

1964- Kirkeland kirke, Kristiansund 

1967- Åssiden kirke, Drammen - samarbeid med arkitekt Harald Hille 

1968- Snarøya kirke, Bærum 

1972- Grorud brannstasjon, Oslo -Østbye Kleven Almaas 

1974- Karasjok kirke- Østbye Kleven Almaas 

1976-Laboratoriebygget Ullevål sykehus, Oslo- Østbye Kleven Almaas 

De viktigste Prosjekt: 
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1978- Furuset T-banestasjon- Østbye Kleven Almaas 

1979-Venabygd fjellkapell- Østbye Kleven Almaas 

1982- kontor for Multiconsult, Lysaker- Østbye Kleven Almaas 

1985-Kreditkassens nye hovedkontor- Ø K A W AS 

1991-Sletta kirke,Frøya- Ø K A W AS                                    
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                                                                                                                       Appendiks 2 

Snarøya kirke 

 

Kirkens byggekomite: 

Sivilingeniør Per A. Madshus 

Ordfører Willy Greiner 

Ingeniør Ingvar Rognum 

Kirken var oppført under administrasjon av en byggekomite nedsatt av Høvik Menighetsråd 

og Bærum formannskap. Komiteens formann har også vært byggesekretær. 

Rådgiv. Ingeniør: Sivilingeniør Ole Falk Fredriksen  A/S 

Byggeledelse 

Sivilingeniør Ole Falk Fredriksen A/S 

Utførelse 

Hovedentreprenør  Johan Olsen og sønner 
 

Kilde: hefte Vigsling Snarøya kirke søndag 8.september 1968 
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                                                                                                              Appendiks 5                                                                         

Forhistorie - Forkortet 

 

1937- Ønske om kirke på Snarøya, opprettelse av en kirkekomite. Formann: Jørstad. 

1938-  Fru Lizzie Michelet gir tomten til Bærum kommune, til opprettelse av kirke. Det ble 

           imdlertid satt visse betingelser som Bærum kommune måtte oppfylle.    

1941- Kirkekomiteen får arkitekt Johan Meyer til å laget et utkast 

1941- Bærum kommune positiv til reising av kirke på Snarøya. Imidlertid har de ikke midler,      

          men fikk likevel en kommunal arkitekt til å tegne et forslag.  

1945- En anonym giver ønsker Knut Knutsen til å tegne et forslag. Forslag bifalt av    

           Kirkekomiteen , men blir for kostbart (forslag blir vurdert mange ganger) 

1946- Fornebu Flyplass begynner med sivil flygninger, rullebanene utvides i årene framover 

1947- Bærum kommune nedsetter en kommunal arbeidskomite for å jobbe med reising av  

          kirke på Snarøya. 

1947- den kommunale arbeidskomiteen ønsker et rimliger utkast, og foreslår arkitekt Arnstein  

          Arneberg.  

1949  Arnstein Arneberg tegner et utkast 

1956- Fru Michelet dør i 1955.Da Bærum kommune har problemer med å  innfri kravene som  

           var satt av Fru Michlet i 1938, ble tomten overdratt til Høvik Menighet. Et skjøte blir  

          skrevet med klausul om at kirke må være reist på tomten innen ti år, dvs 03.08.66. Hvis 

          ikke ville gaven bortfalle  

1960- Fraksjoner begynner i den kommunale arbeidskomite, da de fleste ønsket å bruke en  

          annen tomt. Jørstad trekker seg fra komiteen 

1961-  Jørstad oppretter en ny komite; Den utvidedet arbeidsgruppen. De kjemper for bruk av  

           den testamentert tomten, og får arkitekt Kinch til å tegne et forslag som passer til støyet  

           fra flyplassen 

1962- Bærum kommune har nå to arbeidsgrupper å forholde seg til, den kommunale  

          arbeidskomite og den utvidet arbeidsgruppe. De velger å støtte den kommunale  

          arbeidskomiteen. 

1963- Store fraksjoner mellom arbeidsgruppene.  

1963- Høvik menighetsråd holder en avstemning i lokalmiljøet for valg av tomt. Ved  

          avstemning ble den testamentert tomten valgt. 
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1964- Høvik menighetsråd i samarbeid med Bærum kommune oppretter en byggekomite, som  

          er en blanding av de to ovennevnte grupper. Arkitekt Hille og Østbye blir valgt. Østbye  

           tegner et forslag 

1966-  03.08.66 begynner arbeidet med oppføring av kirke 
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Liste over illustrasjoner 

Fig..1: Matrise over kirkebygg oppført i Norge perioden 1920-80. Matrise laget av 

undertegnede basert på tall fra Norsk kirkeakademi ved Cathrine Lillo-Stenberg 

1a: Kirkebygg oppført i Norge 1920-80 

1b: Kirkebygg oppført i Oslo og omegn 1920-80. 

Fig. 2: Snarøya kirke, sett fra veien sør og nord vegg,   

  Kilde:http://www.baerumkirken.no/showimagefromfilearchive.jsp?fileid=3937 

Fig. 3:Situasjonsplan 1:500, tegn.nr 684.11 

Fig. 4: Trapp på Øst-siden av kirkebygget, Foto: Dias Østbye 

Fig. 5: Klokketårn Foto: Dias Østbye  

Fig.  6: Kors som inidkerer et kirkebygg, fasade sør Foto: Frøydis O. Pedersen  

Fig. 7: Kirke grodd inn i naturen, fasade øst-sør Foto: Frøydis O.Pedersen 

Fig. 8: Vinduer i underetasjen ,Foto: Dias Østbye  

Fig. 9 : Kirkerommet med utgangsdøren Kilde: Byggekunst 1983: 225  

Foto: Teigens fotoatelier 

Fig. 10: Inngangspartiet i nordveggen ,Foto: Frøydis O.Pedersen 

Fig. 11: Fasade nord Kilde: Byggekunst 1983:222 Foto: Teigens fotoatelier  

Fig. 12: Dør til sakristi, Foto: Frøydis O.Pedersen 

Fig. 13: Plan 1. etasje 1:400 Kilde: Byggekunst 1983: 223, Foto: Teigens fotoatelier 

Fig. 14: Plan under etasje 1:400 Kilde: Byggekunst 1983: 223 Foto: Teigens fotoatelier 

Fig. 15: Kirkerommet Kilde Byggekunst 1983: 225 Foto: Teigens fotoatelier 

Fig. 16: Bilde av nord-vegg , Foto: Frøydis O.Pedersen  

Fig. 17:Korområde ved døpefont. Tykk fuge mellom dekket, Foto: Frøydis O.Pedersen 

Fig. 18: Alter i øst, Foto: Frøydis O.Pedersen  

Fig. 19: Prekestol, Foto: Frøydis O.Pedersen  

Fig. 20: Døpefont ,Foto : Frøydis O.Pedersen 

Fig. 21: Vindusrekke nord veggen ,Foto: Frøydis O.Pedersen 

Fig. 22: Korvinduet i øst-sør vegg. Foto: Frøydis O.Pedersen 

Fig. 23: Snarøyakirke tegnet av Knut Knutsen , Kilde: Arne Sigmund Tvedten, Bengt Espen 

Knutsen, Knut Knutsen 1903-1969, en vandrer i norks arkitektur,Gyldendal Norske Forlag 

(1982):152 

23 a: Plan, snitt og fasader av kirken 

23 b: Perspektivskisse 
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Fig. 24:Snarøyka kirke tegnet av Arnstein Arneberg, Tegninger arkiv i Snarøya kirke, Perm 5 

24 a:skisse av Snarøya kirke 

24 b: tverrsnitt 1:200 

24 c: langsnitt 1:200 

Fig.25: Arneberg, kapell, Oslo Domkirke nytt kapell 1948, Kilde:Mørch, Morten Ole, 

Arnstein Arneberg, Mennesket og arkitekten byggverkene og byggherrene, Bastion forlag, 

(2006):372 

Fig. 26:Arneberg, studenttegning fra 1903, Kilde:Mørch, Morten Ole, Arnstein Arneberg, 

Mennesket og arkitekten byggverkene og byggherrene, Bastion forlag, (2006):22 

Fig. 27: Snarøya kirke tegnet av arkitekt Kinch , Brosjyre ”kirkesaken må fremmes”. 

Kilde:arkiv Snarøy kirke,Perm 5 

Fig. 28:Snarøya kirke, arkitekt Østbye, planløsning 1.etg 1:200, 1965, Arkiv : Harald Hille 

arkitektkontor 

Fig. 29: Snarøya kirke, arkitekt Østbye skisse plantegning underetasje,1:200,1965 Arkiv: 

Bærum kommune, byggesaksmappen  

Fig. 30: Snarøya kirke, Plastalinamodell av kirkebygget, 1965 Arkiv:Snarøya kirke i perm til 

søknad om kongelig resolusjon 

30 a: bilde tatt fra luften 

30 b: Syd del av modell 

30 c: syd –vest av modell 

30 d: nord-vest av modell 

Fig.31: Snarøya kirke skisse arkitekt Østbye 1:200,1965 Arkiv: Harald Hille arkitektkontor 

31 a. Fasade mot nord med mur  

31 b: Fasade syd 

31 c: Fasade øst 

31 d: Fasade vest 

Fig. 32: Snarøya kirke arkitekt Østbye, skisse tak-og sperreplan 1:200,1965 Arkiv: Harald 

Hille arkitektkontor 

Fig. 33: Snarøya kirke arkitekt Østbye,snitt A-A 1:200,1965 Arkiv: Harald Hille 

arkitektkontor. 

Fig. 34:Snitt 1:400,:Forandret Dekket hevet  Kilde: Byggekunst 1983,223 

Fig. 35: Søyle med vifteformet forskaling Foto: Frøydis O.Pedersen  

Fig. 36: Kirkeutstyr. Foto: Frøydis O. Pedersen 
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36 a: lysekrone i kirkerommet 

36 b: lysekrone over døpefont 

36 c: alterutstyr og nattverdutstyr 

Fig. 37: tegning ikke nummerert, detalj på skruehodet- betonggråt mattlakkert . Arkiv: privat 

eie Østbye 

Fig. 38: Gunnar Aspelunds og Sigurd Lewerentz- Hellige korset kapell, Skogskyrkogården i 

Stockholm (1919-40), Foto tatt av Østbye fra sykkelturen 1947 Arkiv: Dias privat eie Østbye 

Fig. 39: Postkort fra sykkel tur, Old Sarum, Arkiv: Dias privat eie Østbye 

Fig. 40: Samarbeidsprosjekt Østbye og Fehn; Herøya kirke 1952 ”The lion of  St.Mark” 

Arkiv: Dias privat eie Østbye 

40 a:, snitt øst-vest og ovenifra 

40 b: kirkerommet 

Fig. 41: Kirkeland Kirke 1964, arkitekt Østbye”knippeteknikk”,Kilde: Byggekunst 1964:173 

Fig. 42: Modell,Konkurranseutkast om messehallen på Sjølyst 1956, ”Fuglevinge”. Arkiv: 

Foto: Odd Østbye, privat eie Østbye 

42 a: modell sett fra siden  

42 b: modell sett bakfra 

Fig.43: Kirkeland kirke (1964) , Kilde: Byggekunst 1964:172 

Fig. 44: Marokko, fra reisen 1957. Arkiv: Dias, privat eie Østbye 

44 a: byggning fra siden 

44 b: byggning forfra 

Fig. 45: Kilde:Tetsuro Yoshida Das Japanische Wohnhaus (1930).   

45 a: utsikt til hagen, Blick in den Garten  von einem Wohnzimmer aus:7  

45 b: utsikt til hagen, Blick in den Garten Katsura-Palastes vom Teepavillion:165  

Fig. 46: Åssiden Kirke, arkitekt Odd Østbye og Harald Hille 

 Kilde: www.drammen.kirken.no/1276/506/803-9063.html 

Fig.47: collage av ham selv under treet, laget av Østbye, Dias privat eie Østbye 

Fig.48:Unittarian Kirke i Rochester, Kilde:Tyng Alexandra,Beginnings, Louis I. Kahn’s 

Philosophy of Arcitecture, A wiley-Interscience publication, John Wiley &sons, New York, 

(1984) 

Fig. 49: bilder av tresorter, Kilde:Tetsuro Yoshida Das Japanische Wohnhaus G.m.b.H. 

Berlin (1930).   

49 a: tresorter s.112 



91 

 

49 b: tresorter s.113 

Fig.50: Le Corbusier Notre Dame du Ronchamp,(1956) interiør 

Kilde:http//farm4.static.flickr.com/3645/3308577362_a933fa0552.jpg 

Fig. 51: Katholikentag in Köln, arkitekt Rudolf Schwarz, Kirchenbau, Welt vor der Schwelle, 

F.H.Kerle verlag, Heidelberg (1960):249 

Fig. 52:Maria Königin I Frechen (1952-54), arkitekt Rudolf Schwarz, Kilde:Kirchenbau, 

Welt vor der Schwelle,(1960)  

Fig. 53: Le Corbusier, Prosjekt , skisse La Sainte-Baume,(1948) ,Kilde: Stock, Wolfgang 

Jean, Europäischer Kirchenbau 1950-2000,European church Architecture, Prestel,( 2003):52 

Fig. 54: Snarøya kirke, arkitekt Østbye, interiør nord-vegg. Foto: Frøydis O.Pedersen 

Fig. 55: Steifelys på veggen, National Assembly Building, Sher –e-Nagar, Dhaka, 

Kilde:Goldhagen, Williams Sarah, Louis Kahn’s Situated Modernism, Yale university 

press,New Haven & London, (2001) 

Fig. 56: maleriene ”lys faller inn” av Olav Strømme i Snarøya kirke, Arkiv: Dias privat eie 

Østbye 

Fig. 57: kapela Otaniemi- studentkapell i Espoo (1953-57) av arkitektene Heikki og Kaijaa 

Sirén. Kilde: Curtis, William, modern architecture since 1900,Phaidon Press (2006):463 

Fig. 58:Satire, Kilde Arkitektnytt 1963 

 


