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Ladner Meier Architekten vandt i 2011 konkurrencen om at tegne et nyt menighedshus til den
romersk-katolske kirke i Zürich-forstaden Dielsdorf. Arkitekterne prækvalificerede sig blandt
andet på baggrund af et menighedshus fra 2004 i Gossau, som de også var ansvarlige for.

I juryen i Dielsdorf sad blandt andre Justus Dahinden, arkitekten bag byens ekspressive kirke,
der blev indviet i 1962. Kirken giver mindelser om en foldet origami fugl med sit dramatisk zig-
zag’ende tag. Gulve og brystningens lave vægge står i rå in situ støbt beton. Loftet, som følger
det ekspressive tag, er beklædt med ubehandlede brædder. 

Ladner Meier – der har tegnestue i både Zürich og København – ønskede at skabe en
tilsvarende robust og taktil materialekarakter i det nye menighedshus, dog helt uden forsøg på at
udkonkurrere den himmelstormende kirke, som er skudt ind i det skrånende terræn. Det kompakte
menighedshus på 720 m2 følger grundens hældning med sine to etager i den offentlige del mod
vejen og kirken og sin ene etage i den lejlighed på 125 m2, der gnaver sig ind i det sydvestlige
hjørne af bygningen ind mod bakken. Med sin let knækkede tagform viderefører den pulslaget fra

kirkens tag i en yderst dæmpet udgave for at danne en uformel overgang til det tilgrænsende
boligområde. Trods sin lave hældning er tagets kobberbeklædte flader synlige, når man kommer
gående ned ad bakken fra vest. En kraftig standard-kobbertagrende kroner bygningen hele vejen
rundt i tråd med kirkens udtryksfulde tagfod – også på de stræk, hvor et banalt inddækningsprofil
ville have været tilstrækkelig beskyttelse.

Som modsvar til kirkens bræddeforskallede beton vokser menighedshuset op af jorden i
varmt-grå, kulbrændte mursten muret op i vildtforbandt med kvartstens forskydninger og
markante 24 mm tykke lejefuger i en hydraulisk kalkmørtel i samme tone som murstenen. Det
krævede en hel del overtalelse at overbevise bygherren om, at mursten skulle være det identi-
tetsskabende materiale. På disse kanter er der tradition for puds eller beton som facademateriale.
De begrænsede mængder mursten, der produceres i Schweiz, er røde eller gule maskinsten. Til
gengæld var det ikke til diskussion, da først murstenen var valgt, at den skulle mures op i
hydraulisk kalkmørtel frem for cementmørtel – det er gængs praksis.

SAMSPIL OG MODSPIL
ET SCHWEIZISK MENIGHEDSHUS, OPFØRT I MUR – HVILKET ER USÆDVANLIGT PÅ DE KANTER
– KOMMUNIKERER PÅ ÉN GANG YDMYGT OG SELVBEVIDST MED DEN NABOLIGGENDE KIRKE.
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Det kompakte menighedshus følger grundens hældning og er i to etager i den offentlige afdeling mod vejen og kirken. Med sin let knækkede tagform videreføres – i en dæmpet udgave – takten fra kirkens tag.

Der er anvendt de samme mursten i interiøret som i det udvendige
murværk, blandt andet i det store fordelingsrum på første sal. 

Snit

Øvre plan Nedre plan

Fra hall føres man ovenpå til centralrummet via en smuk,
muret trappe afsluttet med et rulleskifte.

Den ekspressive, naboliggende kirke, tegnet af Justus Dahinden, fremstår i hvidmalet beton.
Det store tag bæres af en trækonstruktion og er belagt med eternitspån.

Man ankommer til husets nordøstlige hjørne.
Hovedindgangen er markeret med en elegant, udkraget baldakin.

Det nye menighedshus er udført med facader i grådæmpede, kulbrændte mursten og tagbeklædning i kobber.

Men ankommer til bygningens offentlige del fra det nordøstlige
hjørne og modtages af en elegant, udkraget betonbaldakin over
hoveddøren, som er kantet med en dobbelt rulleskifte. Entreen
fremstår i samme mursten som eksteriøret som en pendant til
kirkens grotteagtige, sprutpudsede vindfang. En muret trappe
leder op til et centralrum – med ovenlys – beklædt med samme
mursten. Hvor mursten beklæder en bærende betonvæg eller
skivebjælke, er de halveret på langs for at reducere skillevæggens
tykkelse. Det murede centralrum giver adgang til lyse, kalkce-
mentpudsede opholdsrum samt køkken og toiletter. Som kontrast
til de robuste teglvægge er opholdsrummene forsynet med fol-
devægge, der kan skydes helt til side for således at danne ét
stort samlingsrum.

Det in situ støbte betonloft er rundt langs alle vægge eks-
poneret i en bredde på 25 cm men ellers af akustiske årsager
beklædt med hvidmalet træbeton. Også en god, usentimental
løsning!

Vinduer og døre – med undtagelse af det kobberbeklædte
vindue i kontoret – er monteret i flugt med betonbagmurens in-
derside for at opnå maksimal dybde på den murede lysning. På
grund af bygningens buttede planfigur samt tagets store spænd
over de flydende rum er bagmuren og taget udført i hele 250
mm armeret beton. Hertil kommer for ydermurens vedkommende
200 mm isolering samt luftspalte og mursten – i alt 600 mm
inkl 2½ mursten.

Vinduerne i opholdsrummene mod vejen er placeret på linje
med kirkens modsvarende båndvinduer. På de øvrige mere ufor-
melle facader er de placeret mere frit, men dog harmonisk. 

Menighedshuset i Dielsdorf stod færdigt i foråret 2012 og
danner nu et karakterfuldt og robust ensemble med byens kirke.
Af Nini Leimand, Arkitekt MAA, Erhvervs Phd, Adjunkt
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