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Udtalelse vedr. Rinkenæs Kirke (Lundtoft h., Åbenrå a.), nyt sognehus.

Der er til udtalelse fremsendt et dispositionsforslag til et nyt sognehus.
Materialet er udarbejdet af Havsteen-Mikkelsens Tegnestue ved Steffen
Pedersen. Nationalmuseet er bekendt med, at der lokalt er folkekirkemedlemmer,
der ikke er enige i forslagets placering og udformning af bygningen.
Den gamle Rinkenæs Kirke ligger længere inde i landet end den nye (arkitekt H.
Lønborg-Jensen 1932). Det er i tilknytning til den nye kirke, at man ønsker
sognegården placeret. Dispositionsforslaget redegør fint for den grundige og
gennemtænkte beslutningsproces bag det fremsendte forslag. Forskellige
placeringer og udformninger har været overvejet, og man er landet på en
placering med en tæt tilknytning – uden at være en direkte tilbygning – mellem
kirke og sognehus, og en udformning og et materialevalg, der ikke skal ”forsøge
at ligne kirken i materialer eller udtryk; men det skal naturligvis være i harmoni
med kirkebygningen.”
Har kirken, som Rinkenæs nye kirke – en enestående naturskøn placering uden
andre dominerende bygninger i nærheden - er det som regel vanskeligt at placere
en ny større bygning i kirkens nærhed, uden at det skæmmer den enestående
landskabelige placering. Kunsten er at finde en udformning og et materialevalg
samt en placering, der i størst muligt omfang beskytter de centrale værdier i det
nuværende kulturlandskab samtidig med, at man får de ønskede nye faciliteter.
De to eksperter på området, Den kgl. Bygningsinspektør og
kirkegårdskonsulenten, har hver deres opfattelse af, om placeringsopgaven er
løst med det nuværende forslag. De lokale protester, som museer er bekendt
med, mener tydeligvis, at det er den ikke. I det ellers gode dispositionsforslag
savnes i denne sag, der udspiller sig i et særligt følsomt kulturlandskab, nogle
animationer, der belyser den foreslåede bygnings indvirkning på
kulturlandskabet ved forskellige placeringer. En tilbygning til kirken, som
foreslået nu og med en placering ”så nordligt som muligt, tæt på Kirkevej.”

Før der træffes en endelig afgørelse vil Nationalmuseet anbefale, at der
udarbejdes sådanne animationer, som grundlag for et møde på stedet med
deltagelse af stiftet og dets konsulenter.
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