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«FARGEKARTET»:  Arkitekt Siri Øijord Haugan har sin helt klare oppfatning om hvilken farge Korskirken heretter bør få . – Denne lengst til høyre i rekken, mener jeg kan bli bra. Den til 
venstre er Domkirken, og den synes jeg blir for tung på denne kirken. Den i midten er mer Mariakirken. FOTO: TOM R. HJERTHOLM 

GRÅ OG TRIST: 
Korskirken slik vi  alle 
kjenner den. Nå er den 
skjult bak presenning 
og når den igjen duk-
ker opp, vil den ha en 
ganske annen farge. 
Forhåpentligvis! FOTO: 
WIKIPEDIA 

mulIGhETEnE: Bak 
Siri Øijord Haugan ser vi 
at absolutt trengs en an-
siktsløftning på Korskirken-
fasaden.                                         
FOTO: TOM R. HJERTHOLM

Selv har hun sin helt klare favoritt. 
Men  det er først etter at represen-
tanter for fire fagmiljø og har sagt 
sitt, at valget faller. Målet er å 
friske opp den grå og triste Kors-
kirken-fasaden.     
BERGEN:  Siri Øijord Haugan står uten-
for Korskirken som er «pakket inn» i 
plast og skjult bak høye anleggsgjerder.

Korskirken, som det finnes nedteg-
nelser om i Sverressaga fra 1181, gjen-
nomgår en totalrenovering utvendig.

Og det er her Øijord Haugan som er ar-
kitekt og interiørarkitekt hos Akasia har 
et ord med i laget.

På veggen er det malt opp en del far-
geprøver. 

Alt fra det heller grå og kanskje litt 
triste til det lyse og mer hyggelige. Med 
bakgrunn i nettopp «fargekartet» på kir-
keveggen, skal ekspertisen snart kom-
me med sitt endelige svar.

5. juli møtes en hel delegasjon bestå-
ende av restaureringsarkitekt fra Stock-
holm, riksantikvarens utsendte fra Oslo, 
fagfolk fra Akasia og Bergen Kirkelige 
Fellesråd.

Det dreier seg om å 
velge fremtidens far-
ge på Korskirken.

Før de antikvaris-
ke myndigheter fat-
ter sin beslutning, 
lyttes det til mange - 
også til Siri Øijord 
Haugan.

Kalkmalingen på 
Korskirken er mer 

eller mindre borte for lengst - og nå er 
det dags for nye strøk. Å finne frem til 
den opprinnelige fargen har vært van-
skelig nok. Historien gir ingen holde-
punkter. Derfor ble  fargemåler tatt i 
bruk for å måle gråfargene i muren.

Det var da en tanke plutselig slo Øi-
jord Haugan.

– Er vi  nå egentlig så sikre på at den 
opprinnelige fargen var  trist og sement-
grå. 

– Den kan jo ha vært lys, for det vi vet.
Plutselig ble Akasia-arkitekten i 

stuss.
– Den kan jo, som en direkte følge av 

all fyringen og forurensingen i byen 
bare ha blitt mørkere og mørkere med 

– Hvilken farge skal vi velge?
årene. Neste gang de skulle male den, 
ble den bare enda mørkere.

Derfor er hennes sterke ønske at Kors-
kirken nå får en lysere farge.

– Min begrunnelse for en lysere farge 
er at kirken i dag er både bortgjemt og 
trist. Får vi en lysere farge, vil kirken 
mer få vist seg frem - og hele dette triste 
området rundt den, vil få et løft.  Kirken 
vil kle en lysere og finere påkledning. 

Hun håper og at det kan spanderes litt 
lys på kirkebygget.

Som interiørarkitekt for byens kirker, 
ser hun og helheten i dette med det val-
get av det lyse.

– Denne fargen, og litt lys i kirken om 
kvelden slik at glassmaleriene blir synli-
ge fra gaten, vil gi  et vakkert bilde i 
byen.

Korskirkens rolle som åpen bykirke, 
bør og tale for ideen om det mer lyse og 
glade. 

Planen er at arbeidet med kalkmalin-
gen av Korskirken begynner til høsten.

REGNVÆRSBYEN: Et varsel 
om at du befinner deg i Bergen. 
 FOTO: TOM R. HJERTHOLM


