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Nyt sognehus ved kirken, sagsnr. 2018-1200
Rinkenæs, Korskirken, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt

Nationalmuseet er anmodet om en udtalelse vedrørende det fremsendte og reviderede projekt til nyt sognehuse, dateret 19. marts 2019. Forud herfor har museet
bl.a. deltaget i et møde på stedet, hvor en ændring af det dengang foreliggende
projekt i retning af det nu fremsendte blev indledningsvis diskuteret.
Museet finder, at det fremsendte forslag både tilgodeser kirkens praktiske behov,
den anbefalelsesværdige nærhed til selve kirkebygningen og dermed den påkrævede indplacering i det nære terræn.
Når det gælder hensynet til blikket mod kirken fra landevejen i nord og dermed
friholdelsen af såvel fredede som ikke-fredede arealer, tilgodeser forslaget efter
Nationalmuseets opfattelse også disse hensyn. Den stærke bygningskrop, som
udgør kirken, er i sin tid placeret på en bevidst og stærkt synlig vis, hvilket til
hver en tid vil gøre sig gældende som et væsentlig og karakteristisk træk ved den
og dens næromgivelser. Kirken er i tiden efter Genforeningen lagt der for at dominere udsigten både fra nord og ikke mindst fra syd, og det vil den blive ved
med.
Med til kirken hører foruden kirkegården og præstegården også de øvrige, nødvendige drifts- og menighedshuse. Udsigten henover marken til fjorden vil i alt
væsentligt forblive uændret, og det nye hus vil indgå i det samlede helhedsbillede af kirkeanlægget, også fordi det store bøgetræ lige vest for det nye hus bliver stående.

Her skal Nationalmuseet imidlertid også erklære sig helt enig med kirkegårdskonsulenten i dennes påpegning af, at man enten må ændre terrænreguleringen af
hensyn til træet, så man undgår en ødelæggende sænkning, eller i stedet opgive
at beholde træet og så plante et nyt, gerne et egetræ.
Nationalmuseet kan i lighed med kongelig bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten anbefale forslaget til stiftets godkendelse og med henblik på videre projektering og udførelse.
Nationalmuseet skal foreslå, at de viste vinduesudformninger mod øst i det nye
hus genovervejes. Måske er det den valgte størrelse, der gør det, eller de strenge,
ligearmede kors, måske begge dele i forening. Men indtrykket synes en kende
for dominant. Derimod kan den viste udgangsløsning synes for klejn og bør bearbejdes yderligere, jf. kirkegårdskonsulentens anbefaling.

Med venlig hilsen

Per Kristian Madsen
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