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BISHOP EDWARD KING CHAPEL     -er placeret midt i et campus 
område i nærheden af  Oxford England. Her har Englands kommende 
præster og en nonneorden -The Sisters at Begbroke deres daglige 
gang.

Kirken står som et centralt element i campus bebyggelsen. Kirken 
forener nyt med gammelt og samler de studerende og nonnerne i 
fællesskabet om Gud og hengivelse.

Sammen danner strukturen og lysets spil kirkens rum, og forener 
oplevelserne af  det hellige. Gennem arkitektoniske virkemidler er 
samlingspunktet for den lille menighed blevet til.

BISHOP EDWARD KING CHAPEL     -is located in the middle of  a cam-
pus area near Oxford England. Here the future priests of  England and 
The Sisters at Begbroke live their daily life. 

The church is a part of  the building layout at the campus, which com-
bines the new with the old, and hereby brings together the students 
and nuns in a community for God and devotion. 

Together structure and light form the room and unite in the experienc-
es of  the sacred place. Through the architectural effects the gathering 
place for worship is created for the congretion.
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forefindes bagerst i rapporten. 
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INDLEDNING     Kirken er det kristne menneskes tilflugtssted når 
det søger mod Gud. Den er tilflugtssted for individet til personlige bøn, 
men er ligeledes sted for mødet i fællesskabet ved gudstjenesten. Vi 
søger til kirken og kristendommen ved epoker i vores liv, og fejrer 
dem gennem gudstjenester, ved dåb af  en nyfødt, brylluppet ved løftet 
om evigt troskab eller ved sorgen over en mistet kær. 

Kirkens mægtige hus er ej mere end en bygning, men dens indfangen 
af  stemninger af  guddommelighedens flygtighed og Guds tilst-
edeværelse, skaber fornemmelsen af  at være langt mere. Kirkerum-
met er skabt ved virkemidler, og kun i foreningen af  disse kan skabes 
et fysisk rum der kan rumme fænomener og stemningen af  at være 
Guds hus.

I projektet arbejdes der med oplevelsen og sansningen i kirkerum-
met, hvordan det hellige rum kan skabes gennem arkitektoniske 
virkemidler. Der udforskes i det enkle elements bidrag af  effekter til at 
skabe stemning, for efterfølgende at arbejde med samhørigheden og 
sammenspillet mellem elementer og deres fælles potentialer.

Som arkitektoniske virkemidler er det valgt at arbejde med lyset og 
akustikken i kirkerummet samt bygningens struktur og konstruk-
tion. At arbejde med lys og akustik som arkitektoniske virkemidler 
i kirkerummet kan synes åbenlys, men deres styrke i rummet, og i 
samarbejde med strukturen er stærkt i dannelsen af  sansninger og 
oplevelse, og udviklingen af  bygningen påvirker de hinanden vilkårligt. 
Alle tre virkemidler er med til at fortælle historien om det hellige 
rum og i fællesskab skabes oplevelsen af  stemninger i mennesket 
ubevidsthed.
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METODOLOGIEN     beskriver den overordnet metodiske tilgang til 
projektet, og ydermere en række af  udviklings- og design værktøjer.
Den overordnet metodiske tilgang til dette projekt er den integreret 
designproces. Processen er opbygget af  faserne analyse, konceptuel 
skitsering, syntese og præsentation. Faserne indgår alle i en iterativ 
proces, hvor viden og bevidsthed styrkes idet loopene i processen 
gennemløbes gentagende gange. Se illustration 5.1.

REGISTRERING    Oplevelse af  byggegrunde og dens kontekst er 
grundlaget for registreringen. Dette er sket på en rejse til stedet, 
hvor fokus har været at tilegne sig forståelse af  stedets karakter og 
stemninger, samt baggrunden for projektet. Rejsens indhold har haft 
analytisk karakter, hvor fokus har været på registrering af  grunden 
og konteksten, sansning af  stemningen, indtryk af  atmosfæren og 
brugerne. Registreringen bliver formidlet ved brug af  ord, skitsering 
og billeder. 
Ydermere har rundvisning og samtale med skolens Developmen Direc-
tor Sophie Farrant, bidraget til  forståelse og oplevelse af  genius logi.

ANALYSE Analytiske undersøgelser af  stedet, kirken og dens tradi-
tioner samt, kirkerummets oplevelser, funktioner og atmosfære er 
rammen for projektets analysedel, hvilket bliver præsenteret gennem 
tekst og billedeksempler.

SKITSERING Igennem udvikling af  form, via undersøgelser af  flader, 
form og rumligheder sker skitseringen. Koncept, form og detaljering 
udvikles igennem undersøgelser lavet i modeller og skitsering, i planet 
og rumligt.
I skitseprocessen benyttes de tre arkitektoniske virkemidler, naturligt 
lys, akustik og struktur, i en sammenfletning, og det er den samlede 
oplevelse af  elementerne, der er den bestemmende faktor for formen. 

LYS Naturligt lys benyttes som formgivende element, der er stemn-
ingsskabende i kirkerummet. Lyset undersøges igennem modeller og 
vurderes kvalitativt ud fra lysoplevelsen, disse undersøgelser gøres 
gennem simuleringer af  lys en Heliodrom. 

AKUSTIK Kirkerummets akustik vurderes kvalitativt ud fra rummets form 
og materialer.

STRUKTUR Gennem projektet udvikles og vurderes bygningens kon-
struktion og struktur, for afsluttende at blive vurderet kvalitativt ved 
modellering i Finite Element programmet StaadPro. Fokus i udviklingen 
af  strukturen er på hvordan strukturen bidrager til den stemningsmæs-
sige  og rumlige oplevelse af  bygningen.

DOKUMENTATION Præsentation i ord og billeder af  processen udgør 
dokumentationen i projektet.

PRÆSENTATION Projektets arkitektur præsenteres gennem tegninger 
(plan, snit og opstalter), modeller samt renderinger lavet ud fra 3d 
modellering.
[ Knudstrup 2005 ]

5.1 Design Loops
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KONKURRENCE BRIEF     Arkitektkonkurrencen af  udskrevet i et 
samarbejde mellem RIBA og Ripon College i Cuddesdon. Tredje part 
er nonneordenen The Sisters at Begbroke, der i konkurrencen bliver 
repræsenteret af  Ripon College, Cuddesdon. Konkurrencen omhandler 
designet af  en ny kirke på Ripon College, Cuddesdons campus område 
udenfor Oxford, England. Se kortet illustration 6.1 Videre beskrivelse 
af  byggefeltet og nærområdet findes i næste afsnit om stedet.  

Den nye kirke skal erstatte det nuværende kirkerum, da dette er ble-
vet for lille til skolen nuværende behov. Ydermere er det nuværende 
kirke rum påvirket af  meget støj, som ikke tilskynder til at man bruger 
tid der, da man føler sig udsat og eksponeret. Da The Sisters at Beg-
broke flytter ind på skolens område skal der også gøres plads til dem 
og deres behov i den nye kirke. Den nye kirke bliver hjertet af  den 
udvikling og udbyggelse som campusområdet står foran.

Fokus i kirkerummet er, at skabe rammerne for et sted, hvor forholdet 
til Gud er centralt – ligesom det er i præsternes liv. Kirkerummet skal 
være et sted, der inviterer til personlig bøn og fælles gudstjeneste, og 
hvor brugeren føler sig tiltrukket til at bede og til blot at være tilstede. 
Bygningen skal gennem forskellige rumligheder imødekomme forskel-
lige behov og forskellige sindstemninger. Kirkens arkitektur skal blive 
et fremadrettet liturgisk design der forener fortiden med fremtiden. 
[Design Brief  stage 2]

Stage two Design Brief er vedlagt i bilag Konkurrencebrief  sammen 
med yderligere materiale, tilsendt fra RIBA, angående konkurrencen. 
Der afgrænses i projektet fra at arbejde med økonomiske overvejelser.

Oxford
Cuddesdon

London

6.1 England
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7.1-6 Billeder af  Ripon College
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Bestemte stemninger er foranderlige med vejret, årstiden, situationen 
og omgivelserne, men bag disse ændringer forudsættes det at et 
sted har en stemning. Hver enkelt sted har sin baggrund baseret på 
parametre, der skaber stedet og dets stemning, og stedet kan kun 
forstås gennem paramentrenes gensidige forhold. Denne fænome-
nologi af  ting og steder er en fænomenologi for oplevelsen af  stedets 
stemning. Generelt tilhører alle paramenterne fænomenologien af  
jorden og himlen. Himlen er oprindelsen af  lys og jorden kommer til 
udtryk her igennem, derfor er lyset baggrund for verden, altid den 
samme og altid foranderlig, -lyset afslører hvad der er. [Christian Norberg-

Schulz 1987]

Lyset gør det muligt for mennesket at se og opleve et sted, men er 
samtidigt stemningsskabende for oplevelsen. Registreringen af  Ripon 
College og skolens opgivelser er naturligvis sket gennem oplevelsen 
og registreringer gjort ved at se stedet, men ligeledes gennem 
brugen af  andre sanser. 

STEDET
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NÆROMRÅDET     Ripon College ligger i den nordlige udkant af  
landsbyen Cuddesdon, omkring 12 km syd for Oxford, England. Se 
illustration 6.1. Landsbyen ligger indrammet af  træer, i den sydlige del 
af  det grønne bælte der dækker Oxfordshire området. 

Skolen ligger højt i terrænet på en lomme af  kalksten, med udsigt over 
det frodige grønne landskab. Denne kalksten kommer til syne som 
byggemateriale i mange bygninger i området, på skolen så vel som i 
landsbyen. Cuddesdon har omkring 430 indbyggere og udover skolen 
med dens studerende huser landsbygen også en pub,  et postkontor, 
et forsamlingshus og en landsbykirke. Se illustration 10.1. 
Ankomsten til skolen sker med hovedvejen, der løber fra Oxford mod 
nord, gennem Cuddesdon mod byerne Wallingford og Didcot mod syd. 
Langt de flest mennesker ankommer til skolen i bil som de parkerer 
lige nord for skolen. Fire gange i løbet af  dagen er det dog muligt at 
komme med bus til Oxford af  de smalle snoede veje.
 
BEBYGGELSE     Ripon College området er mod byen og vejen 
afgrænset af  et stendige, der tydeligt definer skolens område, og 
skærmer af  mod trafikken og byen. Bag muren dominerer de gamle 
skolebygninger i lyse kalksten og den frodige natur, både høje træer, 
den grønne frugthave og landskabet i baggrunden.  

Bebyggelsen, der er i ny gotisk stil er bygget i 1853-54 og udvidet 
i 1873-78. Generelt er udsmykningen og detaljerne i arkitekturen 
holdt enkel og begrænser sig til skorsten, rygningstenen og til at 
understrege dør- og vinduesåbninger. Enkle funktioner i bygningener  
fremhævet i facaden gennem brug af  yderlige detaljer og ny gotiske 
elementer, eksempelvis biblioteket, der oprindelig var kirke, samt det 
nuværende kirkerum. Funktionerne er fremhævet af  elementer som 
klokketårnets spir, roset vinduet med det farvede glas og de gotiske 

10.1 Cuddesdon     10.2 Ankomst til Ripon College fra nord     10.3 Undervisningsbygning     
10.4 Ripon College Church     10.5 Ankomst fra syd
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spidsbuevinduer. Det ny gotiske klokketårn bliver fokus i bygningsmas-
sen, skabt af  dets højde. Se illustraion 10.3 & 10.4.

BYGGEFELTET     Byggefeltet er placeret centralt på campusom-
rådet og kirken bliver derfor det første man ser når man ankommer 
til skolens område gennem hovedlågen. Byggefeltet ligger så det 
grænser op til gårdrummet, der i dag deler byggemassen på campu-
sområdet i to. Således bliver den nye kirke delvist gemt bag et stort 
bøgetræ, der står som fokuspunkt midt i gårdrummet. Byggefeltet er 
er mareret på illustratione 11.3.
Selve byggefeltet er et fladt græsbevokset område på 1080m2. 
Byggefeltet er afgrænset af  gårdrummet samt en halvcirkel af  træer. 
Den vestlige del af  campusområdet, langs vejen er i høj grad bebyg-
get imens den østlige halvdel er grøn, beplantet med frugttræer, 
mægtige bøgetræer og kastanjetræer. Fra øst mod vest falder skolens 
grund omkring 10 m. Øst og syd for campusområdet falder terrænet 
kraftigt og skaber udsigt fra skolens område over det omkring-
liggende landskab.  Illustration 11.4 viser terrænets fald.
Placeringen af  byggefeltet bidrager til, at den nye kirke kommer i 
fokus. Den ligger adskilt fra den øvrige byggemasse midt på åbent 
græs, imellem det enorme bøgetræ og den åbne view over det 
dragende grønne landskab, men mellem de to bygningsmasser. 
Samtidig sikrer denne placering at udsigten fra skolens bygninger, og 
udeopholdssteder, bevares. Endelig giver placeringen nem adgang 
til kirken når man ankommer ud fra, eller fra stierne der løber langs 
og mellem skolens bygninger. Illustrationerne 11.1-2 viser views fra 
byggefeltet samt hvor viewene er fra. 

Ovenstående er hovedsagligt baseret på oplevelser og samtale med Sophie Farrant ved 
besøget på Ripon College september måned 2009.

11.1 Illustrationern viser hvor der snittet på 11.4 og hvor viewene er fra.     11.2 billederne viser view fra byggefelt.     11.3 Skolens grund, med byggefeltet makeret af  stiblet linie.     11.4 Snit gennem byggefelt og skolens grund.

1 2 3
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Areal markeret med grå, er området afsat til at bygget bolig  til The Sisters at Begbroke

Byggefelt
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KARAKTERISTIKA     Cuddesdon ligger i den sydlige del af  England, 
der er den del af  landet med det mildeste vejr. Men med sin placering, 
højere end det omkringliggende landskab, skal vejrforholdene tages i 
betragtning i planlægningen af  bygningen.

VIND     Når Atlanterhavets lavtryk passerer over England medvirker 
det typisk til syd og sydvesten vinde der senere bliver til nord og 
nordvesten vinde, idet lavtrykket trækker væk. Disse tendenser kan 
aflæses i vindrosen fra Heathrow, se 12.1. 
I foråret opleves der færrest vinde fra nordøst, begrundelsen herfor 
er højtrykkene der dannes over Skandinavien. De stærkeste vinde 
opleves i vinter halvåret og især fra december til februar.  
Vindens karakteristika har ikke en direkte påvirkning på designet 
af  kirkerummet, men skal tages i betrækning ved overvejelser om 
udendørsrum. 

SOL     Dagens længde og solens position på himmelen er meget 
lig hvad vi kender i Danmark, med lange lyse sommerdage og korte 
vinterdage. Se soldiagrammet illustration 12.2.
Variationen af  solens højde på himmelen gør det muligt at gengive 
årstiderne i bygningen ved at arbejde med åbningernes placering i 
strukturen.[ web 1: Vindrose]

KENDETEGN     Bygningerne i den lyse kalksten samt den grønne 
natur er elementer der dominerer området. Den dominerende 
lydoplevelse er stilhed, krydret af  den sagte lyd af  vinden der rusker 
bladene, kastanjerne idet de i faldet rammer græsset, fuglenes kluk-
ken og menneskers stemmer. Stilheden afbrydes til tider af  elever og 
lærer der bevæger sig mellem skolens bygninger. 
Rejsen til Cuddesdon er en rejse fra byen til landet, en rejse fra 
travlhed, den opdelte hverdag og det individuelle liv, til et engelsk 
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landsbymiljø hvor kirke, pubben og boligen opleves som værende 
sammenvokset. Således at grænserne i færden mellem elementer 
i dagligdagen udvisket, både i livet og i tiden. Cuddesdon og livet i 
landsbyen er bygge op omkring livet på landet, som det ofte er i midt 
England, og afgrænser sig fra byens puls og påvirken. Her er dagen 
styret af  årets gang, sæsonen der skifter og højtiderne.  

13.1 Hovedgaden i Cuddesdon     13.2 Cuddesdon landsbykirke     13.3 Kirkegård i Cud-
desdon     13.4 Cuddesdon by
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”Everlasting God, ever adored by the holy angels,
yet choosing men and women to be the stewards of  your mysteries;
Bless, we pray, the work of  the College,
And prosper the intentions of  its founder;
That those, who cannot do any good without you,
may be won to godliness and love,
and illuminated with a true knowledge of  your Word and Sacraments;
And so, being made able ministers of  your new covenant,
may advance your glory,
and the salvation of  your servants;
Through Jesus Christ our Lord” - Amen
[ web 2: Bøn for Ripon College]

RIPON COLLEGE

15



16

TRO & TRADITION      Church of  England er Englands officielle 
kirke, og trosretningen som bekendes af  Ripon College, Cluddes-
don. Den kan beskrives som værende både katolsk og reformeret. 
Reformeret i den grad at de har brudt med paven som autoritet, men 
ikke refomeret i samme grad som kirkerne i Skandinavien.  Hvilket 
betyder at Church of  England i dag stadig læner sig op ad den 
katolske kirke. Kirkens liturgi er overordnet formet som liturgien for 
den protestantiske kirke,  imens mønstret for præstens gerning, kirke 
arkitekturen og nogle elementer af  liturgien er stærkt præget af  den 
katolske kirke.

Church of  England har gennem tiden ladet sig influere af  andre 
traditioner som, evangeliske, katolske og liberale traditioner. Den 
evangeliske tradition har bidraget med at bringe de protestantiske 
aspekter ind i kirkens identitet og herved udbredt vigtigheden for de 
hellige skrifters autoritet, prædiken samt begrundelse eller retfærdig-
gørelse af  tro gennem personlig samtale. Imens katolske tradi-
tioner har bragt fokus på vigtigheden af  synliggørelse af  kirken og 
sakramenterne, samt en hierarkisk opbygning af  kirken i biskopper, 
præster og diakoner. De liberale traditioner har betonet vigtigheden 
af  at bruge begrundelsen i undersøgelser af  teologien. Dette har un-
derstreget behovet for at udvikle den kristne tro i praksis for at kunne 
reagere på menneskets voksende viden, samt vigtigheden af  sociale 
og politiske handlinger, for at fremme forståelsen for Guds Rige. Disse 
tre traditioner har ikke eksisteret som isolerede emner, men i kirkens 
tilfælde som emner der overlappende har haft indflydelse.

Ligeledes har og er Church of  England påvirket af  ændringer i sam-
fundet. Eksempelvis påvirkes kirken af  urbanisering og udviklingen 
af  et multikulturel og multietnisk befolkning med en række forskellige 
trosretninger.
Samtidig har det været en udfordring, i et samfund der bliver mere og 

16.1-6 Elementer for Ripon Colleges nuværende kirkerum
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mere materialistisk, at bevare befolkningens engagement for kirken 
og det spirituelle liv, idet den voksende materialisme ikke umiddelbart 
synes at kunne forenes med den troendes liv.

Faktorerne der har påvirket Church of  England gennem tiden har 
været mange og varierende, ligesom deres indflydelse.Det er dog 
gældende, at kirkens dedikation overfor troen og dens entydige 
fremstillingen af  det Hellige Skrift og indflydelse af  den katolske tros-
retning, fastholdes af  traditionen for tredelingen af  præsteordenen og 
sin vilje til at bringe guds nåde til hele befolkningen gennem ord og 
sakramenter i kraft af  Helligånden.  [ web 3: Church of  England ]

HISTORIEN     Cuddesdon collage, i dag Ripon College, har været skole 
for teologi studerende i mere end 150 år. Allerede tidligt fik skolen 
status som en af  de mest kendte og velrenommerede institutioner for 
uddannelse i teologiske emner i England.

I 1975 blev Cuddesdon Collage sammenlagt med Ripon Hall til institu-
tionen Ripon Collage, Cuddesdon. Uddannelse i præstegerningen ved 
Oxford University blev i 2006 underlagt Ripon College i Cuddesdon, og 
skolen er i dag stærkt lforbundet til Oxford University. Skolen tilbyder, 
som en af  de få teologi skoler i England, uddannelse inde for flere 
trosgrene under Church of  England.

Ripon College beskriver sig som værende, et sted hvor studerende 
søger til, for at lære af  hinanden i et åbent miljø baseret på teologiske 
undersøgelser, der understøttes af  en dagligdag med bøn. Fæl-
lesskabet er en betydelig faktor i livet på skolen, både studerende, 
undervisere og ledelsen imellem. Skolen opleves som et fællesskab – 
et mindre samfund som de er stolte af  at være en del af.

På trods af  at tilslutningen til kirken i England har været faldende 

gennem tiden, er antallet af  elever på Ripon College steget gennem 
årene. Antallet af  studerende på skolen er vokset fra 8, da skolen blev 
grundlagt, til 130 ved semesterstart i september i år. 
Ovenstående er hovedsagligt baseret på oplevelser og samtale med Sophie Farrant ved 
besøget på Ripon College september måned 2009. [ web 4: Ripon College ]
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BRUGERNE     Brugerfladen til den nye kirke er todelt, de primære 
brugere af  kirkerummet er Ripon Colleges studerende og deres 
undervisere. Dertil kommer The Sisters at Begbroke, som der skal 
designes et rum til, hvori de kan bede løbende gennem dagen.

De studerende er unge i universitets alderen, men også lidt ældre 
studerende der har søgt skolen for yderligere uddannelse.  De 
studerende er brugere af  kirken ved undervisning men ligeledes i 
fritiden, hvor de søger til bygningen for at bede. Skolens undervises er 
naturligvis også brugere af  den nye kirke, hovedsagligt underviserne 
i de teologiske fag. Ydermere har de familiemedlemmer, der er flyttet 
med den studerende til skolen, afgang til kirken. 

The Sisters at Begbroke er en lille gruppe af  ældre nonner. Ordenen 
har sine rødder tilbage til 1920, hvor en række skolelærerinder viede 
deres liv til at arbejde for den kristen uddannelse. Kun 7 nonner er 
tilbage i ordenen, og de ser det at flytte Cuddesdon som sidste og 
et passende afsluttende kapitel på deres liv og virke. For således 
ender nonneordenens virke ved dem, de studerende ved en kristen 
uddannelse, som de har arbejdet for gennem tiden, og ved dem deres 
arv tilkommer. Ydermere bringer The Sisters at Begbroke 18 ansatte 
med sig. Projektet er afhængigt af  nonneordenen, idet søsterne er 
medfinansierende på det nye kirkebyggeri. 

Brugerne af  den nye kirke har ligeledes adgang til sognes kirke i 
landsbyen. Denne kirke bruger Ripon College allerede i dag, ved 
særlige lejligheder hvor hele skolen er samlet, og som træning i deres 
uddannelse i at stå foran en menighed. 
[18 March 2008]
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RUMPROGRAM     I konkurrencebriefet ligger fokus ikke på 
rummenes specifikke størrelse og rumhøjde, men i højt grad til 
oplevelsen af  rummet. Derfor arbejdes der i projektet med at danne 
rummene og deres forløb ud fra funktion og stemning, hvilket er 
bestemmende for rummenes størrelser.

DE SAKRALE RUM     Kirkerummet vægtes højest i udviklingen og 
designet af  bygningen, sammen med nonnernes rum til bøn. Fokus 
bliver holdt her i arbejdet med at skabe stemning gennem brugen 
af  de arkitektoniske virkemidler. Begrundelsen for dette er, at netop 
disse rum er drivkraften for brugerne i dagligdagen, for det er her 
de hengiver sig i troen, som er omdrejningspunktet i de studerendes 
uddannelse og nonnernes virke og liv.

ANKOMST     Vigtigst for ankomstområdet er at funktionen er let 
aflæselig, således at man nemt kommer ind i kirken og videre til den 
rigtige funktion i bygningen. 

Generelt for alle rummene gælder det, at når der arbejdes med krav 
til indretningen arbejdes der ud fra danske regler og normer og ikke 
de engelske.

Følgende på denne side skal sætte op i et skema:
RUM: Kirkerummet 
STØRRELSE: Plads til 90 siddende, med mulighed for udvidelse til ekstra 30 siddende
KRAV: Rummets indretning skal være fleksibel med plads til bøger. Ved udvidelsen skal rummet opleves som et hele. Ønsker ikke stolene stillet på gentagende 
rækker. Isoleret fra omgivende støj.
NOTER: Nærvær, visuel kontakt til de liturgiske handlinger.    

RUM: Rum for personlig bøn
STØRRELSE Mindre rum eller kroge, hvor man kan bede alene adskilt fra den resterende menighed.
KRAV: En af  disse rum er reseveret til ”De Hellige Sakramenter”.
NOTER: Privat, roligt, personlig bøn og hengivelse.

RUM: Sakristi  
STØRRELSE: 20 m2
KRAV: Skal placeres med direkte forbindelse til kirkerummet og toilet.
NOTER: Privat, omklædning og forberedelse.

RUM: Rum for nonnerne til bøn
STØRRELSE: Mindre rum, plads til omkring 7 personer.
KRAV: Isoleret fra eventuel omgivende støj.
NOTER: Privatsfære, roligt, nærhed. 

RUM: Toilet
STØRRELSE: 
KRAV: 1-2. Et toilet skal være tilgængeligt og brugervenligt for rullestolsbruger. Et skal placeres i direkte forbindelse med sakristiet.
NOTER: Let tilgængeligt.

RUM: Lagerrum, 3 stk.
STØRRELSE: 
KRAV: Lagerrummene skal være adskilte. Et til udstyr der bruges under gudstjeneste, et til bøger og materiale til ”Childrens Church”, et til ekstra stole, et til 
rengøringsartikler. 
NOTER:

RUM: Klokketårn
STØRRELSE:
KRAV:
NOTER: Gerne et visuelt punkt.

RUM: Kontor for Nonnernes ansatte
NOTE: Bruges kun af  få ansatte af  gangen. 

RUM

Kirkerummet

Rum for personlig bøn

Sakristi

Rum for nonnerne til bøn

Toilet

Lagerrum

Klokketårn

Kontor for Nonnernes 
ansatte

STØRRELSE

Plads til 90 siddende, med mulighed 
for udvidelse til ekstra 30 siddende.

Mindre rum eller kroge, hvor man kan 
bede alene adskilt fra den resterende 
menighed.

20 m2

Mindre rum, plads til omkring 7 
personer.

KRAV

Rummets indretning skal være fleksibel med 
plads til bøger. Ved udvidelsen skal rummet 
opleves som et hele. Ønsker ikke stolene 
stillet på gentagende rækker. Isoleret fra 
omgivende støj.

En af  disse rum er reseveret til ”De Hellige 
Sakramenter”.

Skal placeres med direkte forbindelse til 
kirkerummet og toilet.

Isoleret fra eventuel omgivende støj.

1-2 stk. Et toilet skal være tilgængeligt og 
brugervenligt for rullestolsbruger. Et skal 
placeres i direkte forbindelse med sakristiet.

Lagerrummene skal være adskilte. Et til 
udstyr der bruges under gudstjeneste, et til 
bøger og materiale til ”Childrens Church”, et 
til ekstra stole, et til rengøringsartikler.

NOTER

Nærvær, visuel kontakt til de 
liturgiske handlinger.

Privat, roligt, personlig bøn og 
hengivelse.

Privat, omklædning og 
forberedelse.

Privatsfære, roligt, nærhed.

Let tilgængeligt.

Gerne et visuelt punkt.

Bruges kun af  få ansatte af  
gangen.

19.1 Rumprogram. Rummene er taget ud fra konkurrence oplægget samt info givet besøg på skolen.
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KIRKERUMMET

Religiøse bygningers ydre er symbol på menighedens tro, imens den 
som funktion er sted for menigheden at udleve sin tro, enten indivi-
duelt gennem bøn eller i fællesskab ved gudstjenester. Her mødes 
menigheden og fejrer de rituelle stadier i livet, som dåb, bryllup og 
begravelser. 

Menneskets iagttagelse af  rummet er baseret på en række san-
seindtryk. I oplevelsen af  stemninger kommer menneskets seks 
sanser i spil, men det er ikke i hver oplevelse at alle seks sanser gør 
indtryk på oplevelsen. I projektet arbejdes der med arkitektoniske 
virkemidler, der registreres af  syns- høre- samt følesansen, igennem 
arbejdet med arkitekturens struktur, lysets indflydelse derpå, samt 
akustikken i kirkerummet.

Oplevelsen i kirken, højtideligheden og kirkerummet, er opbygget af  
elementer, der er karakteristiske for netop denne scene. Flere af  disse 
elementer refererer tilbage til Biblen og herigennem skabes en stærk 
kobling fra den fortælling troen er bygget op om, og hvad vi oplever i 
kirken i dag.

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 
Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev 
intet til af  det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og 
lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.” [DNT Johannes 1: 1-5]

Liturgien i kirken er, i høj grad, baseret på lyd, præstens prædiken og 
oplæsning, orglets toner, korets sang og menighedens bøn. Oplev-
elsen af  lyden er en fysisk sansning, hvorved vi fornemmer tingene 
der omgiver os. Samtidig påvirker lyden ubevidst vores sindsstemning. 
Genkender vi en lyd sætter dette vores erindringer i gang. Hører vi 
eksempelvis en klokke ringe, en messende stemme eller fuldstændig 
stilhed fører det ubevidst tanken hen på kirken eller et sakralt rum. 

Det er ikke blot en enkelt lyd, med også et helt lydbillede, der skaber 
genkaldelsen i vores erindring. [Stegers 2008]

Lyset har ligesom lyden stor indflydelse på vores oplevelse af  stedet 
eller et rummet. At opleve lys handler ikke kun om at se, men er en 
sanseoplevelse. Det er svært at adskille den psykiske påvirkning lys 
har på mennesket, fra oplevelser og påvirkninger af  spirituel karakter, 
idet kroppen modtager lyset dybere i vores bevidsthed end den rent 
fysiske sansning. Sollyset er vitalt, det er livgivende og helbredende, 
ikke kun i fysisk forstand, men ligeledes i psykisk- og metafysisk 
forstand. 

Lyset bruges som symbol på ting, der er uden for vores egen fysiske 
verden. Mennesket lader sig drage af  lyset, af  solopgangen, det 
farvede mosaik af  lys over gulvet i en gotisk katedral, mørket i 
en nordisk stavkirke, eller glitrende lys over en gruppe dansende 
mennesker, - alle giver det en vis betydning for os, forskellig alt efter 
hvilken øjebliks tilstand vi er i. Når vi er bevæget, kan vi udvide vores 
bevidsthed ud over vores aktuelle fysiske tilstand. I kirkerummet bru-
ges lyset, ligesom lyden, som symbol der understøtter den kirkelige 
handling, og med lysets påvirken formås det at styrke den kontempla-
tive rejse mellem den profane verden og det ophøjede. [ Millet 1996 ]  
[Weekendavisen 2007 ]
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ARKITEKTONISKE VIRKEMIDLER

Gennem de arkitektoniske virkemidler skabes rumligheder, og sted for 
religiøse oplevelser. Oplevelsen skabes delvis af  karakteristika som 
iagttageren genkender eller erindringer fra kirkerum og fra elementer 
fra den kristne tro. Desuden afhænger oplevelsen også af  beskuerens 
evne til at genkalde fænomenerne, modtagelighed og sindstilstand.
Disse faktorer bidrager til at samme sted eller rum er interessant at 
vende tilbage til, da oplevelsen af  rummet ændres idet paramenterne 
bliver ændret. [ Rasmussen 1966 ]



23

VOLUMEN & VOIDS
Mennesket oplever arkitekturen gennem brudstykker eller flader. 
Når disse flader bliver lagt op mod hinanden begynder mennesket at 
forstå rummet og opleve forgrunden, mellemgrunden og baggrun-
den. Opleves elementer flere gange skabes en genkendelighed og 
mennesket bliver i stand til opfatte flere lag på samme tid. På denne 
vis skal arkitekturen opleves flere gange inden beskueren oplever 
arkitekturen i sit fulde, dets rumlighed, dets lyd, dets struktur og dets 
taktile egenskaber. [ Rasmussen 1966 ]

Strukturen og lyset er i en bygning sammenflettet, sagde Louis Kahn. 
Hermed menes det, at når en struktur vælges, vælges også lyset i 
rummet, idet hullerne mellem strukturen er åbninger for naturligt 
lys at bryde ind af. Den struktur der indrammer åbningerne, gør det 
samtidig muligt at tilføre bygningen elektrisk lys, og sammen med 
det naturlige lys afslører dette strukturen. [ Millet 1996 s.59 ] Lyset og 
strukturen er enkeltstående elementer i opbygningen af  arkitekturen, 
men sammenlagt dannes deres virkemiddel, og ved fraværet af  den 
ene forbliver begge elementers kunnen kun potentialer da de ikke 
udtrykkes fuldt ud. Ved fraværet at lyset opleves strukturen ikke, og 
ved fraværet af  strukturen, dannes rumligheden ej i mødet mellem lys 
og skygge. 

Strukturel design i sin elementære form består i at overføre de påvirk-
ende belastninger gennem strukturen ned i jorden. Dette design bliver 
tektonisk idet konstruktionen optimeres og herved bliver de tekniske 
elementer som træk, tryk og bøjning visuelle i arkitekturens enkelte 
elementer. Men den egentlig tektoniske forståelse bliver først udført 
idet bygningen visuelt udtrykker æstetik og teknik i en optimeret 
struktur. [ Beim  2004 ] De strukturelle dele i bygningen danner den 
fysiske forgrund, mellemgrund og baggrund både i det egentlige rum 
og i oplevelsen af  det.

Naturligt lys’ fremtræden er altid skiftende, idet lyset ændrer sig både 
i kvalitet og kvantitet gennem dagen og de skiftende årstider. Struktu-
rens egentlige form eller åbninger forbliver konstant, men oplevelsen 
deraf  ændrer sig. Åbningens og rummets karakter ænder sig alt 
afhængig af  hvordan åbningen er placeret, i loftet, i hjørnet eller på 
midten af  væggen, se illustration 23.1. Ydermere bliver stemningen 
og lysets farve modeleret af  sæsonen, tiden og vejret. Lysstyrken 
fra himmelen er langt mere varierende i et tempereret klima, som i 
Danmark og England, end i et varmt klima, hvilket betyder at klimaet 
sammen med årstiden kan have varierende indflydelse på designet af  
et rum og dets åbninger.
I meget dybe rum kan ovenlysvinduer være værktøj til at sikre at hele 
rummet bliver oplyst af  dagslyset. Lyset fra ovenlys fordeles mere 
jævnt i rummet nedenunder end lyset fra et vindue i facaden. Hermed 
minimeres muligheden for blænding eller distraherende silhuetvirkning 
som kan opleves i modlys. Lyset der når ind gennem overlysvinduet 
er stærkt lys fra Zenit, det punkt på himmelen lige over iagttageren, 
hvilket er stærkere end lyset fra horisonten. [ Stegers 2008 ] Se illustra-
tionerne 23.1 og 23.2

På overskyede dage og efter solen er gået ned at det nødvendigt at 
oplyse kirkerummet ved brug af  kunstig belysning, ved bruge forskel-
lige armaturer. Med kunstig belysning er det nemmere at kontrollere 
lyset, for eksempel ved brug af  lysdæmper, uplight, downligt eller 
spots. Ved brug af  kunstig belysning forbliver oplevelsen af  rummet 
konstant idet lyset bliver konstant og herved forbliver afbildningen af  
strukturen også konstant. Men lysarmaturet kan også bruges som 
et del af  interiøret og som en del af  oplevelsen af  rummet. Den kan 
være medvirkende til at danne en rytme eller oplevelse af  rummet. 
Eksempelvis som i Enghøj Kirke ved Randers hvor pærerne hænger 
ned fra loftet og danner en stjernehimmel inde i kirkerummet. Se 
illustration 23.3

23.1 Holy Rosaly Church.     23.2 Nortre Dame de Haut i Ronchamp -Le Corbusier; åbninger i en kraftig 
struktur.     23.3 Enghøj kirle, Randers -Henning Larsens Tegnestue.
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Er lys tændt i kirkerummet om aftenen kan dette bruges til at gøre 
kirken inviterende i mørket, idet lys strømmer ud gennem åbninger i 
konstruktionen, og folk drages ind i kirken.

Fuldstændig som lyset og strukturen har indflydelsen på oplevelsen 
af  rummet har det akustiske lydbillede det også. Og ligesom lyset 
gengiver strukturen, gengiver også akustikken strukturen, idet 
strukturens fysiske form påvirker akustikken i rummet. Lyden i rum-
met skabes af  lydens bølger, der reflekteres mellem rummets fysiske 
elementer. Hvordan lyden opfattes afhænger i høj grad af  rummets 
dimensioner og om den bliver absorberet i materialet eller reflekteres 
mellem rummets konstruktionselementer. 

At arbejde med akustikken gøres kompliceret, idet lydbillederne og 
lydkilderne i kirken er varierende. Beskyttelse fra omkringværende 
støj kræves for læsning og prædiken samt klarhed for det talte ord, 
imens fællesbøn og sang samt orgelspil sker gennem mange og høje 
stemmer i fællesskabet. 

Ved at arbejde med klarheden og en kort efterklangstid i rummets 
akustiske miljø, sikres det at præstens prædiken og oplæsning kan 
høres tydeligt af  alle, dette er vigtigt for at kunne opnå forståelsen af  
ordets budskab. Ydermere er det vigtigt at skabe en direkte lyd- og 
synslinie mellem præsten og det enkelte beskuer, da dette sikrer 
tydelig lyd for hele forsamlingen. Samtidig giver denne direkte kontakt 
mere intimitet og nærvær mellem præsten og kirkegængeren.

En lang efterklangstid giver en følelse af, at man er en del af  det 
omgivende, idet ens stemme forsvinder delvis mellem de andres. 
Et akustisk miljø med lang efterklangstid er særlig velegnet til sang, 
musik og orgelspil idet man føler sig mindre eksponeret da man kan 
høre de andres stemmer, hvorved følelsen af  fællesskabet i kirkerum-

met styrkes. Endvidere er det vigtigt for det akustiske miljø, at det 
favner bredt ved at være velegnet til flere stemmer, hvilket gøres ved 
at skabe en balance mellem de lave og høje frekvenser. 

Det høje rum, som vi associerer kirkerummet med, medvirker ofte til 
en lang efterklangstid, der slører klarheden i talen. Et værktøj til at 
afhjælpe denne problemstilling er at opdele kirkens rum i zoner; i nav, 
skib, tværskib og kor, således at zonerne hver tjener de forskellige 
liturgiske elementer af  gudstjenesten med forskellige akustiske krav, 
placeringen af  lydkilden, omend det er præsten, orglet eller koret, 
er skiftende imellem zonerne, for at skabe et passende lydbillede for 
menigheden i den liturgiske situation. [ Stegers 2008 ]

Idet mennesket ankommer til et rum, er det hurtigt at aflæse og 
fornemme rummets karakter ved blandt andet at måle rummets skala 
i forhold til menneskekroppens størrelse. Det som vi nemt kan aflæse 
ved brug af  kroppen er også nemt at forstå. 

Et kendetegn der går igen i mange kirkerum er skalaen. En skala der 
deler rummet i to, en menneskelig skala og en skala der strækker sig 
op ad. Se illustration 24.1

Den umiddelbare skala for mennesket i kirkerummet foregår i det 
nederste lag af  rummet, hvor også kirkens fysiske handling foregår. 
Kirkens inventar, bænke, alter, prædikestol og døbefonten er placeret 
her, hvilke alle er elementer som er i samme skala, og let målbart med 
menneskekroppen. 

Over kirkens umiddelbare skala findes endnu en skala. Vi kender den 
alle når vi sidder under gudstjeneste og kigger op, op mod kirkens 
loft langt oppe. Rummet mellem os og loftet er den anden skala. 
Vi oplever det høje rum allerede og en overvældende følelse, idet 

24.1 Kirkerummets skalaer

ET billed af  et kirkerum.
gotisk kirke?
eller den fra finland jeg har i mit program?
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vi træder ind i kirkerummet, og fornemmer stemningen af  at være 
andet sted, et sted der er mere end en almindelig bygning. Hurtigt 
associerer vi det høje rum, som værende et kirkerum og vi genkender 
følelsen. Rummet der strækker sig mod himmelen skaber følelsen, af  
at være i et helligt rum. 

I Henry’s Ecumenical Art Chapel, i Turku, Finland af  Matti og Prijo 
Sanaksnaho fra 2005 opleves et klart sammenspillet mellem skala, 
materialet, konstruktionen og lyset. Gentagelsen, den rene let aflæse-
lige struktur og begrænsede materiale valg understøtter hinanden i 
billedet af  renhed og stilhed. Denne oplevelse skyrkes desuden af  det 
akustiske billede inde i kirken. Se illustration 25.1

25.1 I Henry’s Ecumenical Art Chapel -Matti og Prijo Sanaksnaho
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MATERIALER
Lyset, strukturen og lyden er kun nogle af  arkitekturens mange 
aspekter, de fremhæver bygningen, dens intentioner, dens form, dens 
rum og dens mening. Sammen fremhæver de arkitekturen og i bedste 
instans fremhæver arkitekturen også dem. Lyset og lyden spredes ved 
hjælp af  formen og materialets blød- eller hårdhed fortælles gennem 
den dannede lyd. Materiale er samtidigt afgørende for strukturen, da 
materialets egenskaber er bestemmende for strukturens udformning 
og dimensioner og hermed det visuelle udtryk.

Materialer med en vis tyngde, som er massive og robuste, bevirker at 
bygningens samhørighed med jorden den står på styrkes, og kirke-
bygningens position som guds hus på jorden styrkes.
Levetiden for materialet har ligeledes en indflydelse i valget af  
materiale. Et element er økonomien, men også menneskets oplevelse 
og genkendelse af  materialet. Kirker af  sten er skabt i et materiale 
vi kender og som vi ved kan blive stående uendelig længe, herved 
fremmes følelsen af  at guds hus bliver stående lige så længe som 
vores tro vil bestå, -uendeligt.

Materialet er samtidigt afgørende for hvordan vi oplever kirkerummet 
indvendigt. Vi hører en robust karakter af  klangen når vi bevæger 
os op af  kirkens hårde kolde stengulv eller vi mærker den hårde 
kolde sten eller det bløde varme træ når vi læner vores krop op af  
kirkens vægge. Imens materialer danner en stemning for kirkerum-
met, en fysisk følelse på vores kroppe, er det også bestemmende for 
konstruktionens muligheder. [ Roberts  2004 ]

Definitionen og oplevelsen af  et materiales overfladestruktur sker um-
iddelbart visuelt gennem materialets interaktion med lys. Materialets 
indre kvaliteter frembringes blandt andet af  lyset der passerer igen-
nem det. Mørke skygger opstår, hvor lyset bliver afbøjet af  overflader 

26.1 Casa de los Picos; Tekstur     26.2 Mandenhall Glacieren: Tekstur
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og fra materialer der absorber det. Se illustration 26.1 og 26.2 

Et skift i materialer i et rum kan ændre oplevelsen af  rumligheden, 
lyset og lyden. Materialet har stor betydning for perceptionen af  
rummet. Funklende glas, guld der skinner, dybt poleret træ, skygger 
på en hvid væg, giver varierende oplevelser der appeller til forskel-
lige følelser og sanser. Materialer kan også bruges til at dæmpe 
virkningerne af  lyset eller lyden, således at ændringer i materialer 
fremstår mere ensartet akustisk og visuelt. [ Millet 1996 ]

 
Materialets overflade er direkte bestemmende for mængden og 
kvaliteten af  lyset i rummet, da materialets overfladestruktur, finish og 
farve påvirker lyset. Genspejlende materialer, med en blank overflade 
reflekter lyset på samme vis som et spejl, hvilket betyder at en lysplet 
kan reflekteres op på en væg. Dette sker da refleksion er gensidig, 
da vinklen for refleksionen er lig indfaldsvinklen. Se illustration 27.1. 
Matte flader så som natursten, træ og beton reflekterer lyset diffust, 
idet lyset spredes ensartet i alle retninger. Translucente materialer 
giver et diffust lys, imens der bliver delvist lukket fra omgivelserne, og 
herved skabes fokus på handlingen inde i rummet. Se illustration 25.1 
[ Stegers 2008 ]

Samtidig er overfladens nuance bestemmende for hvor meget lys der 
absorberes og hvor meget der reflekteres videre i rummet. Hvor en 
hvid væg reflekter ca.82% af  det indfaldende lys, en lys gul ca. 78%, 
reflekter en mørk grøn eller blå væg kun ca. 7% af  det indfaldende 
lys. Det betyder at mørke flader absorberer imens lyse flader reflekter 
lyset.

Kontrasten er forskellen som opleves mellem to overfladers eller 
objekters lysstyrke eller blankhed når objekterne ses samtidigt. 
Mennesket oplever ofte overflader og objekter som primære og 

sekundære, baseret på blankhed, hvor den mest blanke overflade er 
den vi fokuser på. Hvis oplevelsen af  lyset i et rum skal synes ensartet 
og behageligt for øjet, skal kontrasten i lyset og overfladers blankhed 
være mindre en 5:1, herved opnås at kontrasterne ikke bliver så 
store at det generer eller påvirker oplevelsen for menneskets øje. 
Kontrasten i kirkerummet benyttes ofte til at vise hierarkiet mellem de 
forskellige liturgiske elementer i kirken, og derfor anbefales kontras-
ten i kirkerummet til værende minimum 3:1 og maksimalt til at være 
10:1. Se illustration 27.1[ Roberts 2004 ] [ Millet 1996 ] 

Mørket – opstår ved fraværet af  lys, men er samtidig en del af  
vores oplevelse af  lyset. Ligesom sort er nødvendig for at fuldende 
definitionen af  hvid, så er mørket nødvendigt for fuldende oplevelsen 
af  lyset. Lys kan afløses eller undertrykkes af  mørket. Men mørke kan 
undertrykke den visuelle perception, det repræsenter det ukendte og 
fremprovokere mange svar. Frygt er eksempelvis en typisk reaktion på 
mørke. 
Mørke samt lyset er begge rige på associationer og indeholder 
mulighederne for at udtrykke følelser. Deres effekt kan forårsage 
sindsstemninger og følelser. 

Lyset tillægges ofte kun at have et formål, enten som at have æstetisk 
formål eller som værende lyskilde for en specifik opgave. Men oftest 
har lyset begge formål. Opgaver som læsning kræver kraftige lys, 
hvilket kan skabe konflikt i at designe et rum med fokus på at give sig 
hen og på at bede. Derfor at det at valget af  lys, mængde, materialer 
og formen af  rummet der skal vel overvejes, så stemning og funktion 
går hånd i hånd. [ Millet 1996 ]

27.1 Alsion -refleksion     27.2 Cavern -Eduardo Chilida; Kontrast
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DETALJER
Hver detalje og samling bidrager til læsning af  bygningen og den 
påvirker brugerens forståelse og oplevelse af  arkitekturen som et 
hele.  Detaljen bliver en vigtig del af  arkitekturens udtryk når tekniske 
og æstetiske krav løses i en syntese af  strukturel nødvendighed og 
kunstnerisk sensibilitet. 

I overgangen mellem elementerne udtrykkes materialets og struktu-
rens egenskaber. Det er i mødet mellem elementerne at det enkelte 
elements karakteristika og evner kommer til udtryk. I denne raffi-
nerede gitterkonstruktions detalje, illustration 28.1, bliver det enkelte 
elements rolle og karakteristika udtrykt igennem tydeliggørelse af  
elementernes opgave og materialernes egenskaber. Træet bærer 
taget og taget tryk, imens stålkablerne tager træk i konstruktionen. På 
denne vis bliver de forskellige egenskaber visualiseret og konstruk-
tionen optimeres. [ Charleson 2005 ] 

Detaljens og strukturens udformning har indvirkning på lyset og lyden 
i rummet. Lyset og lyden reflekteres mellem detaljens elementer, og 
bliver udtrykt gennem lyden i rummet eller dannelsen af  flader af  lys 
og skygge. Gennem skygger der rammer flader i rummet gengives 
detaljen visuelt.

28.1 Queen’s Building, Cambridge, England -roof  truss
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ARKITEKTONISKE OPLEVELSER 

Arkitektens redskaber i formgivningen sker gennem brug af  en række 
bevidst valgte virkemidler. Ved brugen af  virkemidlerne skabes oplev-
elser, der registreres gennem menneskets sansning. Sansningen og 
oplevelsen kan have forskellige karakter alt efter om den er fysisk eller 
psykisk. Virkemidlet, eller kompositionen af  en række af  virkemidler, 
er blot vejen til at skabe oplevelsen, og derfor opleves virkemidlet ikke 
umiddelbart men skal opsøges.
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STEMNINGSOPLEVELSER
Kirken lå traditionelt højt på en bakke i landsbyen, hvilket iscenesatte 
forløbet op til kirken, og skabte et processionsforløb imod den. Rent 
praktisk gav placeringen dessuden udsyn fra alles hjem til kirken. 
Denne form for iscenesættelse af  kirken i landskabet, samt oplevelsen 
der skabes idet man nærmer sig kirken, dyrkes på forskellig vis givet 
af  skalaen, situationen og omgivelserne. Gældende er det, at proses-
sionen er stemningsskabende for beskueren både i forløbet  men 
samtidig også i tilgangen til oplevelsen af  kirkerummet indvendigt.

I oplevelsen af  Otaniemi Chapel af  Siren, Se illustration 30.1-2, har 
processionsforløbet op til kapellet stor betydning for oplevelsen af  
det sakrale rum. Kapellet ligger højt i landskabet på en bakke. Man 
bevæger sig i siksak, på ydmyg vis, op ad den smalle sti gennem de 
træbevoksede skråninger. Man ankommer til en lysning, til en plads 
foran kapellet, for efterfølgende at bevæge sig ind i et halvmørkt 
forrum i bygningen og til sidst ind i kirkerummet. Kirkerummet og 
bygningen åbner sig op, og korset og naturen bag den store rude 
dominerer oplevelsen. Det er først nu at man oplever at man er i et 
helligt rum. Dette processionsforløb iscenesætter en oplevelse der 
starter ude og slutter ude, men indeholder en række forskellige oplev-
elser og sansninger, fra man arbejder sig op ad bakken til man igen 
ser naturen igen, men denne gang er indholdet af  ens sindsstemning 
ro og nærværd. Oplevelsen iscenesættes blandt andet ved brug af  
overgange i skalaen samt imellem lys og mørke.

Sammen med lyden, processionen, skalaen og en lang række af  andre 
virkemidler bidrager lyset til at sætte stemningen og oplevelsen af  
kirkerummet. Iscenesættelsen af  elementer kan ske gennem brug af  
forskellige typer af  lys. Fokuserende lys, omgivende lys og funklende 
lys er tre elementer som kan benyttes til at skabe lysoplevelserne.
Et fokuserende lys, som et spot eller en lysstråle der skærer sig gen-

30.1-2 Otaniemi Chapel, Finland, -Siren     30.3 Fokuserende lys
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nem skyerne eller en åbning, kendetegnes ved at lyskeglens omrids 
der er klart defineret. Det enkle præcise lys skaber kontrast til det 
omkringliggende, det er denne kontrast eller brud i mørket der dan-
ner oplevelsen. Se illustration 30.3.

Stjernerne der lyser op på den mørke nattehimmelen er eksempel på 
det funklende lys som er dragende og stemningssættende. Det opstår 
af  mængden der gentages og lyset er blødt og jævn på hele fladen. 
Se illustration 23.3 Enghøj Kirke.

Det omgivende lys er diffust lys der udglatter overgange og gør oplev-
elsen i rummet ensartet. Lyset tilkalder sig ingen opmærksomhed, det 
underspilles i rummet og udtrykker mest af  alt stilhed. Det omgivende 
lys bruges ofte på museer, hvor lyset skal være jævnt og fremvise 
noget uden at blive dominerende i fortællingen af  de udstillede gen-
stande.  Se illustration 31.1-2.

Lydbilledet fra kirkerummet er karakteristisk og let genkendeligt, 
hvilket bevirker fremkaldelse af  en bestemt stemning og sindstilstand. 
Stilheden man oplever når man er alene i det høje rum, kan også 
skabes i et rum med kort efterklangstid hvor lyden opsuges, dette 
lydbillede er stemningsskabende på samme måde, som den lange 
efterklangstid vi genkender og oplever i kirkerummet under gudstjen-
esten.  Disse oplevelser dannes gennem genkendelse og associa-
tioner til et helligt rum og den adskillelser sig fra lydbilledet vi kender 
fra hverdagen.[ stegers 2008 ] 

Oplevelser og stemninger kan forstærkes ved at benytte flere 
elementer med samme karakteristika. Eksempelvis forstærkes den 
akustiske stilhed, når den opleves i stort rum omgivet af  bare vægge 
og et omgivende lys .

31.1 Omgivende lys.     31.2 The Yale Center for British Art -Louis Kahn; Omgivende lys     
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METAFORISK OPLEVELSE
Med metaforisk lys, lyd og strukturer fremvises noget der ikke er 
fysisk, i mange tilfælde kan dette være en association der frembringes. 
Hvis vi forstiller os en tilstand eller en ide, som værende en ydre 
perception, så er et fænomen eller en oplevelse den indre perception. 
Derpå er den fysisk konstruktion af  ydre perception og indre percep-
tion uløseligt sammenhængende. I denne position er det eksperimen-
telle fænomen en slags materiale der argumenter og som forener 
koncept og sensation. Sådan beskriver den amerikanske arkitekt 
Steven Holl sin teoretiske tilgang til bygninger. Hvilket betyder at med 
ideen om en fysisk bygning, følger en oplevelse eller en association og 
disse to parametre er uadskillige, og ændres den ene ændres også 
den anden og helhedsoplevelsen. På sammen vis skaber metaforisk 
lys, lyd  og struktur associationer af  et andet sted eller en anden tid. 
Da oplevelsen skabes gennem associationer, er oplevelsen oftest 
individuel idet den er skabt gennem link til en personlig relateret 
baggrund. Oplevelsen vil derfor være forskellig fra person til person. 
[Weekendavisen 2007]

I Thorncown Chapel af  E. Fay Jones, skaber den gentagende struktur 
associationer til den omkringliggende skov, og lyset der bryder gen-
nem strukturen skaber associationer til lyset der bryder gennem loftet 
af  blade i skoven. Strukturen her bruges så den skaber en stemn-
ing i rummet, ej blot ved materialets stoflighed, men ved at skabe 
en stemning som vi kender fra andre steder. I dette eksempel bliver 
stemningen skabt gennem associationer opstået af  sammenspillet af  
strukturen og lyset i arkitekturen. Se illustration 32.1.

De metaforiske elementers opgave, er at løfte eksempelvis strukturen 
i bygningen fra det egentlig materiale, som eksempelvis at være 
mursten og mørtel, til at være noget mere. Dette gøres gennem 
strukturens form, eller igennem iscenesættelsen af  denne ved brug 

af  metaforisk lys og lyd. Oplevelsen af  elementet skal  gøre at denne 
transcendens  udover det fysiske rige, og det er rollen med at arbejde 
med formen og detaljen, der er nøglen i designet af  et kirkerum.

I Wohlen high School library i Schweiz af  Santiago Calatrava, illustra-
tion 32.2, associeres taget med en fugls udstrakte vinger, og den 
krumme tagkonstruktion giver en stærk følelse af  beskyttelse. Denne 
følelse er fremkaldt af  en kombination af  den strukturelle form og det 
omkransende lys, hvilket styrker læsningen som er afledt af  formen 
og lyset, den fysiske verden, og opleves som vingerne af  en fugl der 
skaber ly for sit afkom. På denne vis ledes menneskets iagttagelse ud 
over den fysiske afgrænsning i oplevelsen af  taget og lyset, til at føle 
sig sikker og tryg.

SYMBOLSK OPLEVELSE
Symbolske elementer adskiller sig fra de metaforisk elementer ved at 
repræsenter en kendt ide eller koncept, for eksempel livet, døden eller 
uendelighed. Den adskiller sig samtidig ved at være kollektiv. Da den 
er bygget op om en kendt ide bevirker det, at oplevelsen har koblet 
et en kendt fælles baggrund, dog styret at individuelle erfaringer der 
giver en variation af  samme oplevelse. At arbejde med symbolske 
virkemidler, er et værktøj til at bryde med de typiske og formelle forb-
indelser til jorden, for samtidig at styre forbindelsen mellem mennes-
kets erfaringer og de åndelige idealer, idet symbolikken i arkitekturen 
styrkes.

Det hellige rum dannes af  en lang række af  elementer med symbolsk 
betydning. Tårnet, som en høj struktur, angiver for kristne forbindelsen 
fra det profane til det himmelske rige, da det er løftet over det fælles 
niveau for livet på jorden og i samfundet. Lyset bruges som symbol på 
det guddommelige. Betydningen og symbolet er forskelligt religioner 
imellem. 

32.1 Thorncown Shapel -e. Fay Jones     32.2 Symbolske elementer     32.3 Metaforisk oplevelse
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I Krematorium Baushulenweg af  Axel Schultes Architets, illustration 
33.1, får søjlerne der bærer tagkonstruktionen, i samarbejde med 
samlingen mellem to elementer og lyset, symbolsk værdi idet man 
oplever at søjlerne bryder gennem taget og strækker sig op i det 
uendelige og Guds rige, og på denne måde får søjlerne en symbolsk 
værdi for det hellige rum. Oplevelsen styrkes af  lyset, som guddom-
meligt symbol der bryder konstruktionen og trænger ned i rummet til 
beskueren. 
[ Charleson 2005 ] 

Endnu et eksempel er Salk institute i La Jolla California, illustration 
33.2. Her ses det hvordan himmelen bliver genspejlet i vandet, i den 
smalle kanal der fortsætter ud i havet og horisonten og som synes at 
fortsætte i uendelighed. Denne oplevelse skabes af  lysets refleksion i 
vandet og bygningernes enkle struktur der i forening skaber fornem-
melsen af  renhed og ro. Dette sammensat med kanalens placering og 
relation til de omkring liggende bygninger i den åbne kontekst, og alle 
elementerne bidrager til frembringelsen af  den symbolske oplevelse. 

I Gaudis Palacio Güell i Barcelona, Spanien, trænger dagslyset ind 
gennem åbninger i kuplens tag og opleves som stjerner på nattehim-
len. Her opleves symbolske elementer der har guddommelig karakter 
se, se illustration 32.2. Lysets karakter skabes af  de små åbninger i 
den kraftige og massive konstruktion det filtreres igennem. I mødet 
mellem massen og åbningen, samt mellem lys og skygge skabes 
kontrast og selve oplevelsen. Oplevelsen af  lyset forbindes med de 
åndelige aspekter i livet og de kræfter der symboliser det hellige og 
det guddommelige, men den er kun muligt i mødet med mørket og 
skygge skabt af  kuplens struktur. Den begrænsede mængde af  lys 
som vi kan se, får os til at søge ind ad, efter en personlig forbindelse 
til symbolikken. 

33.1 Symbolsk oplevelse     33.2 Symbolsk oplevelse    
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OPSAMLING
De mange forskellige elementer har alle indflydelse på det skabte 
rum, og sammensat kan yderligere oplevelser opstå. Derfor er det 
vigtigt i udviklingen af  bygningen at afprøve de enkelte elementer, 
samt at teste de forskellige varianter af  sammensætninger. Ydermere 
er det vigtigt at have in mente at effekter der er afprøvet og udviklet 
til større rum, ikke nødvendigvis har samme effekter i mindre rum, 
derfor skal afprøvningen ske i modeller der klart er afstemt til den 
bestemte skala.  

En række af  oplevelser skabes gennem metafor, symbolik eller as-
sociationer. For at sikre overensstemmelse i oplevelsen, hvis ønsket, 
er det essentielt at effekten af  elementer er tydelige og ensartet for 
beskueren.
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Kirken skal være et samlingspunkt, både socialt og visuelt. Den skal 
være samlingssted for ”menigheden” i tjenesten og fritid, hvor der 
tilskyndes til ophold og bøn. Visuelt skal kirken binde campusområdets 
bebyggelse sammen, og gennem kontrasten mellem nyt og gammelt 
skal den markere sig og fremhæve sin position. Bygningen skal drage 
brugerne og opfordre til brug ved alle lejligheder.

Det er målsætningen i projektet at skabe rum for bøn og hengivenhed 
til Gud. Et rum hvor ”menigheden” er tiltrukket af  at mødes og dyrke 
deres fælles interesse - troen. Sidestillet skal der være plads til indivi-
dets behov, og skabes rumligheder for personlig hengivelse og bøn.

De arkitektoniske virkemidler –lys, struktur og akustisk bruges som 
stemningsskabende elementer, der iscenesætter det sakrale rum 
og brugen af  det. Virkemidlerne er bestemmende for dannelsen af  
rumlighederne, oplevelsen og bygningens arkitektoniske udtryk.

VISION

37
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SKITSERING

Kirkens form er udviklet gennem en dialog mellem tanker og hånd, 
hvor ideer udleves og afprøves gennem fysiske modeller og skitser. 
De enklete skitser beskriver de ideer de udspringer af, samt de tanker 
de generer. Processen beskrives gennem temaer som har været 
fokuspunkter i formgivningsprocessen, og fremstilles tilnærmelsesvis i 
kronologisk rækkefølge. 

Oplevelsen af  kirkerummet har været fokus i formgivningen, særligt 
på stemningen og lyset i rummet. Afprøvning heraf  er blandt andet 
gjort gennem undersøgelser af  modeller i Heliodomen samt Staad-
Pro, hvilke er vurderet kvantitativt. Desuden er stemningen og lyset 
vurderet æstetisk og kvalitativt.

39
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40.1 Centralt på skolens grund ligger byggefeltet. Det afgrænses 
mod øst af  skolens gårdsplads hvor man ankommer til, og mod 
vest er det frit syn, mellem træerne, over marker.

40.6 Skiverne folder sig om kirkens rum, og danner trykhed.40.6 Skiverne lukker sig om kirkerummet.40.6 Skiverne lukker sig om kirkerummet.

40.4 Skallerne vokser og åbner sig mod landskabet     40.5 Privathed dannes mellem søjlerne. 

40.3 Konstruktionen strækker sig mod himlen.

PLACERING     Kirkebygningen er en central del af  unge 
kommende præsters liv. Det er i kirken de som præster fremsi-
ger deres tro og prædiker for deres menighed. I uddannelsen 
er kirken og troen bindeled om den fælles interesse de unge 
mødes om, både fysisk i valget af  skolen, med også socialt. 
Bygningen placeres centralt på skolens område, mellem ek-
sisterende bygninger, som et bindeled mellem de eksisterende 
bygningsstrukturer, der skaber kobling og sammenhæng mellem 
bygningsmasserne. 

Centralt placeret på skolens grund, bliver den nye bygning synlig 
fra skolens hovedbygning, administrationsbygning og ved ankom-
sten, hvor den også bliver den dominerende oplevelse idet man 
ankommer til skolen gennem lågen. 

De første ideer til kirkens form tager afsæt i at skabe koblingen 
gennem materialebruget, men lade formen stå som kontrast til 
det eksisterende, for herved skabe et fokus der står i kontrast til 
det gamle.
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METAFOR     Gennem skabelse af  stemning i kirkerummet 
opstår muligheden for at bygningen bliver koblingen mellem den 
troende og Gud. Da kirken gennem iscenesættelsen ved arkitek-
toniske virkemidler  bliver bindeled mellem den profane verden 
og det hellige. Kirkens lys, struktur og form associatier til dens 
funktion og opgave.

Gennem strukturens form opstår muligheden for at koble den 
fysiske form med det opstrakte himmelske. En oplevelse der kan 
forstærkes ved at lade lyset influrere på oplevelsen. 

Kirkerummets opgave er at skabe en kontrast til den profane 
verden den omgives af. Den skal være et tilflugts sted for de 
studerende at søge til, i dyrkelsen af  deres interesse og tro. Et 
meditativt sted de søger til for give sig hen, og samtidig søger 
væk fra hverdagens forpligtelser. 

41. 3-4 Som træerne i skoven står søjlerne der bærer det vippende tag. Træernes krone skaber læ og kun 
stråler af  lys trænger gennem kronerne.

41.1-2 Himmelens lys lukkes ind ovenfra. Metaforisk oplev-
else opstår i overgangen mellem lyset og mørket.

41. 5-8 Konstruktionen bevæger sig som Fuglens vinge, når den flyver gennem luften. Konstruktionen ligger under loftet og fortæller bevægelsen inden i rummene.
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ORIENTERING     Med afsæt i plantegninger af  de eksisterende 
bygninger skabes et omrids af  en lukket facade. Dybden i facaden 
skabes gennem addition af  volumener, der bidrager til spring i 
forløbet. Dette medfører muligheden for at skabe en bygnings-
masse hvor den enkle funktion står frem som sit eget volumen. 

Den lukkede mur virker som afskærmning for omgivelsernes 
forstyrrende elementer. Bag muren skabes en privat sfære 
afskærmet fra det offentligtlige rum. Rummene åbner sig mod 
vest mod den stille natur. Kirkerummet flyttes mod vest mod det 
frodige landskab, der således blive bagtæppet for alterscenen. 

Strukturerne er tænkt som enkle geometriske flader, der står i  
kontrast til den frodige natur. Strukturen lukker sig om me-
nigheden og skaber et frirum for fordybelse. 

42.1Ankomst sker gennem den lukket facade, som 
afskærmer for trafik og støj.

42.2 Den lukkede facade afskærmer mod vest, mod bevægelsen og støj, imens facaden mod øst er åben.

42.3-4 Planideer hvor lukket 
funktioner ligger mod gårdspladsen 
og åbne funktioner mod landskabet. 
Dette skaber en åben facaden  og tre 
lukkede.

42.5-6 Rumhøjden trapper op mod landskabet. Hvorved bevægelsen åbens op mod naturen.
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BEVÆGELSE     Additionen i planen udnyttes i volumenet og 
en skala bygges op mod at henvende sig til kirkevolumenet. De 
varierende højder benyttes til at skabe en retning, der sikrer fokus 
på kirkerummet som det vigtigste element i bygningsmassen. 
Hældningen på de omgivende tage, er med til at understøtte eller 
udviske retning skabt internt mellem volumenerne. 

Den rumlige oplevelse fra indgangen i bygningen til kirkerum 
understøttes gennem brug af  lys i forløbet. Man ankommer 
ude fra, hvor lyset er stærkt, for at bevæge sig gennem gangen 
hvor niveauet af  naturligt lys er nedsat, for til sidste at opleve 
kirkerummet hvor det naturlige lys strømme ind bag alteret. 
Oplevelsen af  at lade sig bevæge mod lyset synliggøres i planløs-
ningen og bliver retningsgivende for brugeren. 

43.5 Plan-ideer og konceptuelt snit. Man ledes igennem bygningen af  fordelings-
gangen. Retningen af  givet af  lyset du bevæger dig mod i enden, nær indgangen til 
kirkerummet.

43.1 Bygningens skala vokser idet man bevæger sig fra indgan-
gen ved gården gennem bygningen til kirkerummet. På samme tid 
bevæger man fra lyset gennem halv mørke gange for til sidst at 
møde lyset igen i kirkerummet. 43.6-8 Hældningen på voluminernes tage skaber retning bygningsmasserne imellem.43.4 Mennesket lader sig drage af  lyset og bevæger sig mod det.

43.3 Man lader sig drage af  lyset, og naturligt ledes man sig fra indgang til 
kirkerummet.
43.3 Man lader sig drage af  lyset, og naturligt ledes man sig fra indgang til 

43.2 Abstraktion over det voksende skalaforløb fra indgang til kirkerum.



44

44.1 Planide med lukkede funktioner mod øst.     44.2 Et gårdrum introduceres som et rum til privat bøn.       44.3 Funktioner for de studerende samles mod 
nord.     44.4 Der skabes adgang til gårdrummet udefra. Adgangen lægges mod syd, hvor der er uforstyret.

44.5 Fordelingsgangen ændres, med inspiration i en klassisk klosterrundgang. Samtidigt udvides gårdsrummet til at være et udendørs kirkerum hvor gudstjen-
ester kan afvikles, når vejret tillader det.     44.6 Planløsningen strammes op, så forløbet mellem indgang og kirkerummet gøres mere direkte. Ydermere bliver 
klokketårnet placeret centralt i det udendørs kirkerum.     44.7-8 Der arbejdes med at skabe retning i snittet.   

44.9 Klostergangen strammes op, således det udendørskirkerum 
bliver klarere defineret. Fra indgangen, mod øst, kan man nu se 
gennem bygningen mod naturen i vest, herfra kommer en stor 
mængde af  lys ind, og man drages mod lyset og kirkerummet, 
hvorved en naturlig bevægelse sker. Tårnet placeres i diagonalen, 
og udfylder det ellers tomme rum mod sydvest.
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LYD     Dimensionerne og udformningen af  rummet har stor indflyd-
else på lyden, der opleves i rummet. Sideløbende med at der i 
projektet bliver arbejdet med løsningen af  planen for hele bygningen, 
blev planløsningen og dimensionerne af  kirkerummet undersøgt, for 
at sikre kvaliteten af  lyden i rummet. Rummet bliver ved undervisning 
kun brugt til tale, men ved gudstjenester er det vigtigt at rummet også 
er egnet til musik og sang, da dette er medvirkende til at sætte den 
rette oplevelse og stemning.

Dimensionerne for kirkerummets højde, brede og længde sammen-
stilles med værdierne aflæst på grafen illustration 45.1. Grafen viser 
det optimale forhold mellem dimensionerne. For kirkerummet med et 
volumen på 638m3, er det optimale forholde mellem siderne, h:b:l,  
1:1,6:2,5. For rummet med gennemsnit højde på 6,25m giver dette 
målene b=10 og l=15,6, hvilket siderne tilnærmer sig, på det givne 
tidspunkt.

I indretningen af  kirkerummet arbejdes der med direkte synsvinkler 
mellem præsten og menigheden, da dette, udover at sikre at alle 
kan se præsten og hans mimik, også sikrer, at de kan høre hans tale 
direkte. Lyden spredes ikke jævnt i hele rummet, men dog mest jævnt 
foran lydkilen. Stolene i kirkerum bliver ved udvidelsen placeret i en 
vifte, og ud fra konturen af  lydens bevægelse, aflæst på graf,  holdes 
vidden af  viften på 140o for at sikre, at direkte lyd når ud til alle.  
   
Loftets hældning har stor indflydelse på kvaliteten af  den lyd, der når 
tilskueren. Som overslag for at vurdere kvaliteten af  lyden i rummet 
laves Ray-diagrammer, se illustrationerne 45.2-3. Ray-diagrammet er 
vejledende for, om der for den enkelte person opstår distraherende 
ekkoer i rummet, og undersøger forskellen i længden af  den direkte 
lyd og den reflekterede lyd. Undersøgelsen viser, at betingelserne for 
lyden i rummet ligger indenfor følgende to kategorier: fremragende for 

tale og musik og god for tale og rimeligt for musik. 
Det er den forreste del af  rummet, hvor der er højest til loftet, at 
betingelserne for lyden er mindre gode. 
Dette sker da forholdet mellem den direkte lyd og den reflek-
terede  lyd er stort. Bagerst i rummet er der ingen problemer. 
Resultatet af  undersøgelsen vurderes som egnet til at designe 
rummet ud fra, og overvejelserne tages med videre i formgivnin-
gen af  rummet.

Parallelle vægge giver mulighed for at flutter echo opstår, idet lyd 
uhindret reflekteres mellem væggene et utal af  gange. Idet at lyd-
kilden er placeret ikke vinkelret på væggene, er sandsynligheden 
for flutter echo mindre.[ Egan 2007 ]
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45.1 Grafen viser forholdet mellem dimensioner, skaber gode lydforhold i rummet.

45.2-3 Ray-diagram for kirkerummet, plan og snit
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DEN ANDEN SKALA     Som enden i rækken af  volumener 
ligger selve kirken som fokuspunkt, når bygningen opleves udefra. 
Rummets højde udnyttes til at danne to skalaer i. Den umiddel-
bare skala, indeholdende møbler og den egentlige handling, som 
vi let aflæser, idet den referer til menneskekroppen i propor-
tionerne. Ovenover den umiddelbare skala er den anden skala, 
og det er denne skala der er med til at skabe oplevelsen af  det 
guddommelige rum.

Den anden skala udspænder sig mellem strukturen i rummet. Som 
en edderkops spind der er vævet mellem fladerne, men opleves 
først rigtigt efter man er kommet ind i rummet og har fået de 
første sanseindtryk. Oplevelsen sker når man lader hovedet falde 
tilbage og betragter loftet. Lighed i materialerne mellem flader, 
bjælker og søjler understøtter at oplevelsen skabes i rummet mel-
lem de strukturelle elementer, der udspænder den anden skala. 
Ved at lade lyset sive ind gennem strukturen skabes kontrast til 
de lukkede flader, og de to skalaer fremhæves hver for sig. 

46.1 Foldningen mellem en række trekan-
tet flader, danner den rumlige struktur.

46.2-3 Ved at benytte  voidsene til at lukke lys gennem strukturen, skabes der et sammenspil mellem massen og 
mellemrummet, samt mellem lyset og de mørke flader.

46.4 Strukturen trækkes med ned i rummet som, som roterede 
pyramider. 
45.5 Den massive konstruktion opløses i gittre, der lader lyset sive 
igennem, og spil af  skygge opleves på rummets øvringe flader. 
46.6 Elementet gentages, hvorved rytmen og oplevelsen intensiv-
eres.

46.7 De trekantede gittre vokser i dyben 
op mod altret, herved vokser den anden 
skala, og bliver mere dominerende idet 
man nårmer sig altret.
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PROPERTIONER     I takt med at der arbejdes med forskydnin-
gen af  tagets elementer, hvor lyset lukkes ind mellem konstruk-
tionen bliver dimensioner af  konstruktionselementerne undersøgt. 
Dimensionen af  gitterstrukturen under tagfladerne er bestem-
mende for størrelsen af  forskydningen og mængden af  lys, der 
lukkes ind i rummet. Dette danner spil mellem lys og skygge på 
fladerne der afgrænser rummet.

STRUKTUREL UNDERSØGELSE      Undersøgelsen er foretaget i 
Finite element programmet StaadPro. De enkelte undersøgelser 
forefindes på cd’en, der vedlagt bagerst i rapporten. Forude for 
undersøgelserne i StaadPro er vind- og snelaster beregnet i hån-
den, ved brug af  EuroCodes, disse beregninger findes i appendiks 
EuroCode.  

Undersøgelserne i StaadPro er effektiviseret ved, at modeller af  
den rumlige gitterstruktur, hvorpå materiale og laster er opført 
løbende ændres. I takt med undersøgelserne forløber, ændres 
der på forskellige egenskaber i modellen og der laves en ny 
analyse. analyseresultatet er udslagsgivende for næste ændring 
af  modellenn.  

47.1 Trekantede søjlerne knækker og bliver til bjælkeelementer i taget. Forskydningen mellem kon-
struktionselementerne lader lyset sive ind i rummet.

47.2 Gitter med forskellige udseende har forskellige udseende og evne til at bære. 

47.3-4 Modelbilleder indiker hvordan der dannes forskellige skyggespil på de omkringliggende falder.

47.5 Gitteret trækkes med ned i rummet, således opleves 
strukturen i begge skalaer i rummet. 

47.6 Der skabes kontrast mellem de to skalaer gennem 
for-
skellighed. Strukturen i den umiddelbare skala er stille og 
tilbageholdende, imens tagstrukturen og den anden skala  
er uden orden og dominerende. De to rum adskilles af  en 
søjlegang.
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Der analyseres for nedbøjningen for anvendelsesgrænsen og 
for normalkraften og momentet i gitterbjælkens konstruktions-
dele, ved brudgrænsetilstand. I alle undersøgelsessituation-
enrne for normalkraften og moment, er lastkombinationen 
2.2 i brudgrænsetilstanden, hvor den øjeblikkelige last er den 
dimensionsgivende, den værste, og derfor bliver bestemmende 
for dimensioneringen af  elementerne. Udbøjningen undersøges 
for det enkle element, dette sikrer at de enkelte dele af  gitteret 
ikke ser slapt ud ved at hænge.
Undersøgelserne er evalueret ud fra følgende:
Gældende for anvendelsesgrænsetilstand 
Udbøjningen er givet som l/400 , og er regnet for det enkelte 
element, se nedenfor.
Søjle 1 & 3: l=2935mm 2935mm/400=7mm
Søjle 2 & 4: l=3097mm 3097mm/400=8mm
Søjle 5:  l=2100mm 2100mm/400=5mm
Søjle 6 & 7: l=1594mm 1594mm/400=4mm
Søjle 9 & 11: l=6543mm 6543mm/400=14mm
Søjle 10 & 12: l=2922mm 2922mm/400=7mm
Søjle 13:  l=2828mm 2828mm/400=7mm
Søjle 14:  l=5757mm 5757mm/400=14mm

Gældende for brudgrænsetilstand:
Mz/(1/6*b*h2)< fm,d,ø-last

N/A< ft,0,k,regningsmæssigt,ø-last og N/A< fc,0,k,regningsmæssigt,ø-last

De regningsmæssige tilladte værdier for situationen ved lastkom-
binationen 2.2 er som følgende:
fm,d,ø-last=24,4 MPa  
ft,0,k,regningsmæssigt,ø-last=14,7MPa   for træk i fiberretnin-
gen og 
fc,0,k,regningsmæssigt,ø-last=18,7MPa   for tryk i fiberretningen

Undersøgelse 1     Gitterbjælken er først modeleret som en ind-
spændt bjælke, med tværsnitsdimension  på alle elementer på 
100mm*100mm. Normalkraften samt momentet om z-aksen ligger 
inden for det tilladte, imens udbøjningen i flere dele af  konstruktionen 
er større end tilladt. 

Undersøgelse 2     Efterfølgende er de mindre tværgitter (beam 1, 2, 
3 og 4) løsskåren i enderne, for efterfølgende også at løsskærere 3 
understøtningerne, i knuderne K1, K2 samt K3. Dette gøres for at ud-
nytte gitterets evne til at viderefører kræfterne i gitterkonstruktionens 
elementer. Herved gøres momentet i konstruktionen endnu mindre, 
dog stiger udbøjningen samt normalkraften i konstruktionsdelene.

Undersøgelse 3     Ved undersøgelse nr. 3 løsskæres den fjerde un-
derstøtning, i knude K4. Dette bevirker at momentet stiger en anelse, 
til over tilladt, hvilket skyldes at gitterets stivhed skal tage al moment i 
konstruktionen. Normalkraften falder og nærmer sig tilladt.

Undersøgelse 4     Dimensionen af  bjælkerne 9, 10, 11, 12, 13 og 
14 øges til et tværsnittet med dimensionerne b=100mm h=150mm. 
Herved normalkraften og momentet inden for det tilladte, samt 
udbøjningen i bjælke 14. 

Undersøgelse 5     Ved undersøgelsen ændres tværsnittet i bjælkerne 
9, 10, 11 og 12 yderligere til b=100mm og h=180mm. Det medfører 
at normalkraften, momentet samt udbøjningen er inden for det tilladte. 

Moment og normalkræfterne i den konstruktionen ved øvelse 5
Momont i gitteret :
(0,557kNm*106)/(1/6*100mm*180mm2)< 24,4 MPa  
Mz=0,0557kNm

48.1 Gitterundersøgelse 5. Knude- og elementnummerne er ens for alle undersøgelerne.
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Normalkraft i gitteret:  
Tryk: 9,040Pa< 14,7MPa  Træk: 8,581MPa<18,7MPa

Udbøningen i alle konstruktionselementerne ligger inden for det 
tilladte, er anført i tabellen ovenfor. De enkle udbøjninger kan 
aflæses i appendiks på cd’en.

Undersøgelserne medfører at dimensionerne på de bærende 
elementer øges, hvilket synes som en kvalitet, idet det enkle 
elements konstruktive opgave kommer til udtrykt arkitektonisk. 
Samtidigt skabes et hieraki mellem den kraftigste bjælke som 
skaber de øvre- og nedre grænser i gitteret og det spinkle net 
der udspændes imellem dem. 

Gitterstrukturen over kirkerummet , forlænges således at den 
også spænder over sidekapellet hvor man kommer ind i kirkerum-
met. Dette giver mulighed for at lægge konstruktionen af  på 
bjælken i væggen der adskiller de to rum. For at føre lasterne 
direkte ned indføres endnu en Y formet søjle. Herved bliver den 
nederst liggende bitterelement  mere eller mindre lige gyldigt.

Øvelse 6     Det regnes på endnu en model, hvor det nederst 
liggende gitterelements tværsnit er reduceret til 100mm*100mm.
Gitteret er, denne øvelse 6, yderligere understøttet i endnu et 
punkt mit på strukturen.
Under analysen af  denne øvelse er der kun arbejdet med 
resultaterne for bjælkerne 1 og 2, da kun disse er båvirket af  
ændringerne.
Stadig ligger normalkraften, moment i elementet og udbøjningen 
indenfor det tilladte.
At ændre dimensionerne fører arkitektoniske overvejelser med 
sig. Se illustration 49.2

Undersøgelses nummer   1  2  3  4  5
Dimensioner i mm

Hendelse

Udseende/æstetik

Den anden skala

Alle 100*100 Alle 100*100 Alle 100*100 Ovre og nedre gittere: 
150*100
tværgittre 100*100

Ovre 180*100 nedre gitter: 
150*100
tværgittre 100*100

Løsskåren bjælkegit-
teret ved supports 3 
steder.

Løsskåren bjælkegit-
teret ved 4. support.

Dimensioner ændres. Dimensioner ændres.

Ingen differentiering. Det 
enkle elements 
konstruktive opgave 
sløres.

Elementerne der bærer 
konstruktionen kan læses.

Det udtrykkes hvliket 
element der påvirkes 
hårdest konstruktivt.

Opleves mellem 
gitterelementerne.

Øvre- og nedregitterb-
jælke viser grænserne af  
den anden skala tyde-
ligt.

Øvre- og nedregitterb-
jælke viser grænserne af  
den anden skala tyde-
ligt.

49.1 Tabellen viser indflydelsen undersøgelsernes ændringer har på den visuelle oplevelse

Øvelse 6 hvor bjælke 1& 2 tværsnitsareal er 150mm*100mm

Gitteret bliver lettere, både egenvægt og udtrykket

Gitteret bliver så tyndt at det man tvivler på at det kan holde taget over 
ens hoved.

Den nedre afslutning af  gitteret viskes ud.
Visuelt mister man en sammenhæng mellem dimensionerne af  
elementerne.

Øvelse 6 hvor bjælke 1& 2 er i tværsnitet til 100mm*100mm

Både øvre og nedre grænse af  gitteret, og herved den anden skala, 
bliver klart defineret.

Visuelt opleves helhed mellem dimensionerne af  gitterelementerne.

Egenvægten af  konstruktionen bliver større.

Fordele

Ulemper

49.2 Illustrationen udtrykker fordele og ulemper ved ændringerne på strukturen

Øvelse 6 hvor bjælke 1& 2 er i tværsnitet til 100mm*100mmØvelse 6 hvor bjælke 1& 2 tværsnitsareal er 150mm*100mm Øvelse 6 hvor bjælke 1& 2 er i tværsnitet til 100mm*100mmØvelse 6 hvor bjælke 1& 2 er i tværsnitet til 100mm*100mm
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LYS & SKYGGE     Lyset der siver ind mellem strukturen 
forstærker oplevelsen af  det hellige rum, idet lyset reflekteres for-
skelligt på det det enkle element. Lysets foranderlighed gennem 
døgnet og sæsonen, bidrager til at oplevelsen af  rummet ændrer 
sig, i takt med timerne går og årstidernes skifter. 

Gennem forskydninger af  elementerne, skabes der åbninger 
hvor lyset trænger ind. Størrelsen og tætheden af  åbningerne er 
bestemmende for oplevelsen af  rummets lys. 

Der arbejdes med at fordele åbningerne over hele rummet, da 
dette giver et jævnt lysniveau, der er velegnet til læsning og 
undervisning.

Gennem hele processen skitseres struktur og åbninger i 3d, for 
at afprøve forhold og virkninger. Efter beregning af  strukturens 
overordnede dimensioner, er dagslyset efterfølgende simuleret på 
en fysisk model indsat i Heliodomen. Resultatet ses på billederne 
illustration 50.3.  

50.1 Lyset siver ind mellem de forskudte tagelementer. Man kan ik-
ke se himmelen gennem sprækkerne, når man kigger lige op, da 
elementerne kun er forskudt vertikalt, men spillet mellem lys og mørke 
viser klart hvor lyset lukkes ind gennem strukturen. 

50.1 Lyset siver ind mellem de forskudte tagelementer. Man kan ik-
ke se himmelen gennem sprækkerne, når man kigger lige op, da 
elementerne kun er forskudt vertikalt, men spillet mellem lys og mørke 
viser klart hvor lyset lukkes ind gennem strukturen. viser klart hvor lyset lukkes ind gennem strukturen. 

50.2 -Øverst til højre. Solen der står lavt på himlen i december måned 
kan genere og blænde. Diagrammet viser undersøgelsen af  dette 
fænomen.  For et rum med længde og indretning som kirkerummet,  
skal væggen der skærmer for sol ved frokosttid være højere end 
3,4m, hvlket den er og herved undgås det at præsten bliver blændet 
af  modlyset.

Klokken 9.00 Klokken 12.00 Klokken 15.00

Vinter

Forår/efterår

Sommer

50.3 Billederne viser spillet der dannes af  lys og skygge på fladerne 
indeni kirkerummet. Simuleringerne er lavet ved at tænde lamper der 
er placeret på solens baner. Simuleringer for vinter viser situationerne 
den 21. november og 21. januar, for foråret er det den 21. marts, for 
efteråret er det den 21. september og endelig er simuleringerne af  
sommersolen lavet for den 21. juni.
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UDVIDELSE AF KIRKERUMMET     Konkurrencebriefet lægger 
op til at kirkerummet kan udvides fra, at rumme 90 personer i 
dagligdagen, til rumme 120 personer ved højtiderne. Ved at lade 
The Sisters at Begbrokes rum til bøn være udvidelse, sikres det 
at denne også har en funktion i dagligdagen. Herved låses de to 
funktioner fast, i planen, til at ligge væg om væg. 
 
Symmetrien i kirkerummet nedbrydes, ved at ændre på strukturen 
og placeringen af  elementer i kirkerummet. Asymmetrien bevirker 
at fokus, altret og den kristelige handling, er centralt placeret når 
udvidelsen er i brug. For at styrke oplevelsen af  fokus og asym-
metrien ændres dybden af  strukturen.

51.1 Der arbejdes med indretningen af  planen, for at skabe en 
sammenhæng mellem de to rum. I planideerne hvor stoleræk-
kerne og alter er placeret asymmetrisk i rummet, skabes den 
strærkeste forbindelse mellem rummene da fokus skabes i 
centret af  de to rum.

51.2 Når udvidelsen af  kirkerummet løses som 
en balkon, opnår man et sted der vil stå tomt i 
dagligdagen.

51.4 Fokus på korset, som ikke er placeret centralt i kirkerummet, styrkes ved at lade strukturen skærer hinan-
den over korsets center.

51.3 Kig fra kirkerummet til nonnernes sidekapel gennem 
rækken af  søjler. Søjlerækken definer overgangen mellem de 
to rum, når funktioner er slået sammen. Dagligt lukkes væg-
gen ved at skyde elementer for åbningerne 
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STRUKTUR     Gitterstrukturen under loftet indeholder den 
anden skala, og ved at lægge denne af  på en søjle formet som et 
Y, tager gitteret og søjlerne fat i hinanden og de visuelle bærende 
elementer trækkes med ned i kirkerummet. På denne vis gøres 
de bærende elementer synlige i den umiddelbare kropslige skala, 
og kan bruges til at trække kirkegængerens blik fra den umid-
delbare skala op på til den anden skala. Dimensionsmæssigt for 
elementerne har dette ingen indflydelse.

Asymmetrien i kirkerummets styrkes ved at lade den ene del af  
gitterne hælde. Bevægelsen og rytmen af  taget over de sakrale 
rum, når det opleves udefra, styrkes idet taget, over nonnernes 
bederum, skaber en diagonal der strækker sig op mod kirkerum-
mets tag. Gitterstrukturen, løbende fra den ene side, roteres for 
at skabe denne bevægelse.
Det roterede gitterelement testes på ny i StaadPro for at sikre 
viden om ændringens indflydelse på konstruktionen. Gitteret 
dimensioneret i øvelse 5 er roteret 20o i denne undersøgelsen, 
hvilket synes som overdrevet i forhold til det ønskede udtryk. 
Dette viser sig kun at have lille indflydelse og resultater inden 
for de tilladte værdier, og således giver dette frie hænder til at 
arbejde med hældningen. Se øvelse 6 på cd’en. Som forventet 
bliver de maksimale spændinger i konstruktionen mindre, idet det 
øverste liggende bjælker tager en del af  normalkraften, udbøjnin-
gen bliver mindre imens momentet bliver en anelse større.

Oplevelsen af  søjlerne der knækker og bliver til bjælkerne der 
bærer taget bliver videreført til de omkringliggende volumener, 
dog i en forsimplet udgave. De bidrager til en sammenhængende 
oplevelse af  strukturen bygningen igennem, hvilket kulminer i det 
man oplever strukturen i kirkerummet.

52.1 Søjlen former sig som et Y der ligger 
plan med vægfladen. Gitterstruturen bevæger 
sig ud fra søjlen som et udkravet bjælke. 

52.2 Gitteret roteres, således skabes der 
en bevægelsen fra bunden af  sidekapellet til 
kirkerummet, der lige til højre. På sammen-
lignligvis roteres gitteret i kirkerummet for at 
skabe skærring mellem gitteret over korset.

kirkerummet, der lige til højre. På sammen-
lignligvis roteres gitteret i kirkerummet for at 
skabe skærring mellem gitteret over korset.

52.3 Ved at roter tagelementerne skabes assymetri i snitet og fokus i rummet bliver på anksen  der 
går gennem korset og skæringen mellem gitterelementerne.

STRUKTUR 
anden skala
Y, tager gitteret og søjlerne fat i hinanden og de visuelle bærende 
elementer trækkes med ned i kirkerummet. På denne vis gøres 
de bærende elementer synlige i 
og kan bruges til at trække kirkegængerens blik fra 
delbare skala
elementerne har dette ingen indflydelse.

Asymmetrien i kirkerummets styrkes ved at lade den ene del af  
gitterne hælde. Bevægelsen og rytmen af  taget over de sakrale 
rum, når det opleves udefra, styrkes idet taget, over nonnernes 

52.4 Skitserne viser foreslag til hvordan 
oplevelsen af  strukturen i forenkletvis 
forsætter videre ud i den resterende del 
af  bygningen. Øverste ide er valgt, da 
denne, med sit simple udtrykker binder 
bevægelsen mellem tagfalder of  volumen-
erne sammen, ved at trække bjælkeele-
menterne udover funktionerne omkring 
klostergangen. 
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MATERIALER     Materialerne skal bidrage til oplevelsen af  
bygningen og det enklete element. De bidrager til oplevelsen 
ved at brugeren kan mærke og sanse materialernes forskellige 
overflader og karakterer.

Bygningens ydre står som en tung tæt mur af  lys gul kalksten. 
Overfladens strukturen er rå og hård, kold mod kroppen når man 
mærker på den.

De indre vægge i konstruktionen, og væggene omkring kirkerum-
met udenfor, består af  fyrretræ. Fyrretræet er blødt og varmt 
mod kroppen, og står i kontrast til bygningens ydre. Materialet, 
idet det bruges som både pladerne mellem søjlerne og søjle og 
bjælker, bidrager til sammenhørighed i oplevelsen.

Betongulvet er let poleret og står som et halvblankt overflade. 
Betonen bidrager til at bygningen virker tung og jordbunden, da 
lyden, når men bevæger sig op ad gulvet er dyb og tung. I kon-
torrummene vil et gulvtæppe være at foretrække, grundet lyden.

53.1 Væg af  søjler of  plader i fyrretræ.     53.2 Facade af  lys kalksten.     53.3 Betongulv. 
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Situationsplan i 1:1000
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ANKOMST     Bishop Edward King Chapel står som et centralt ele-
ment på skolens grund, der hvor det frodige engelske landskab møder 
landsbyen og Ripon College. Kirken binder skolens bygningsvolumener 
sammen, og danner for uddannelsen, de studerende og troen et 
fælles samlingspunkt.

Kirken ses ved ankomsten, bag det store bøgetræ, som en lav lukket 
stenfacade, der afskærmer for volumenerne der vokser og stræk-
ker sig mod det omkringliggende landskab. Indgangen til bygningen 
iscenesættes af  den åbne konstruktion, der overdækker stykket 
mellem gårdspladsen og døren. Overdækningen ved indgangen er 
trukket frem, så denne rører ved gårdspladsen og flowet på grunden, 
hvorved den tager imod dig, og leder dig ind i bygningen, omend 
du kommer fra de studerendes bolig i nord, kontoret mod syd eller 
ankommer gennem lågen i øst. 
Kirkens dør er trukket tilbage til bygningsmassen, og herved skabes 
der læ ved indgangen til bygningen. Kirkens lyse kalkstensfacader 
er lukkede og orienterer sig indad, og kun rækken af  voksende 
volumener og det smalle tårn afslører, at bygningsmassen indeholder 
skolens kirke. 
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Facade, øst i 1:200
Facade, vest i 1:200

Facade, nord i 1:200
Facade, syd i 1:200
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PLAN & SNIT     Kirkebygningen består af  to sammenstødende 
bygningsdele, mod vest, de sakrale rum, bestående af  kirkerummet 
og sidekapeller, der støder op mod de lavere resterende funktioner i 
bygningen. De sakrale rum er de højeste dele af  bygningen, højden i 
rummet bidrager til sin funktion som det hellige og ophøjede. 

Den lavere del af  bygningen består af  en række servicefunktioner, 
sakristi, kontor for nonnernes ansatte, garderobe, toiletter og teknik- 
og lagerrum. Disse funktioner er trukket mod øst mod ankomsten, 
herved opbygges et forløb i skala, fra ankomst til bygningen, frem til 
indgangen til kirkerummet. Samtidig er de mest lukkede funktioner 
trukket hen mod ankomsten. Dette bidrager til at afskærme mod mulig 
støj fra omgivelserne. Man oplever variatioenen i tætheden i massen, 
fra den lukkede masse mod vest, til at bygningen åbner sig mod 
naturen i vest. Oplevelsen styrkes af  mængden af  lys, da åbningerne i 
strukturen som lys lader trænge ind i bygningens indre, vokser fra øst 
mod vest. 

Bygningens fordelingsgang er inspireret af  en klassisk klosterrund-
gang, men er trukket indenfor i bygningen for at skabe ly og give læ 
for vejret.  Alle funktionerne er fordelt omkring denne klostergang, 
hvilket gør bevægelsen mellem funktionerne let. De mest lydføl-
somme funktioner, så som kirkerummet, bederummet til the Sisters 
at Berbroke og de private rum til bøn er trukket mod vest, væk fra 
ankomsten og bilerne, der ankommer på gårdspladsen. Funktionerne 
for the Sisters at Berbroke er samlet mod syd, tættest på deres bolig, 
for at imødekomme de svage ældre damer. Endelig er funktionerne 
som sakristi, toilet og garderobe placeret ved hovedbevægelsen, mel-
lem indgangsdøren og indgangen til krikerummet. som de studerende 
benytter dagligt.
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De to bygningsdele er knyttet sammen i et grid i planet, hvorfra 
søjler rejser sig og bliver til strukturen som opleves i de sakrale rum 
og klosterrundgangen, hvilket fortsætter over de omkringliggende 
funktioner. 
Klosterrundgangen slutter om et udendørskirkerum og herved skabes 
der privatsfære i uderummet. Adgangen til uderummet er placeret 
mod sydvest, hvor kun folk med kendskab til skolens område og 
bygningen kan finde til. Dette bidrager til privatsfære, og ro til at 
give sig hen i. Endelig er indgangen placeret væk fra gårdspladsens 
hastighed og støj.

Kirkerum
Bederum til the sisters at Begbroke
Private rum til bøn
Udendørskirkerum

Sakristi
Toiletter
Handicaptoilet
Garderobe
Teknikrum

Depot til bøger og “børnekirke”
Depot til stole
Rengøringsrum
Teknikrum

Kontor
Printerrum
Toilet

108
  44
  42
125

20
  9
  7
  7
  6

  5
13
  7
  5

19
  3
  3

FUNKTIONER m2 ialt

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
9

13
14
15

Klokketårn16

View
Flow

61.2 Diagrammet viser flowet og view i bygningen ved ankomsten, samt flowet for The Sisters at Begbroke mod syd.

61.3-4 Illustrationerne viser to forskellige indretnings alternativer. Først indrette med 2*45 siddepladser, placeret over for hinanden som beskrevet i konkurrenceprogrammet. Indretningen til venstre 
viser hvordan indrettes ved udvidelsen, med plads til 120 siddende mennesker.61.1 Rumprogrammet viser funktiner og arealerne for rummene i den Kirkebygningen.
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Snit AA i 1:200
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ATMOSFÆRE     Den hårde facade udenfor afløses indenfor af  
varmt fyrretræ, der lukker sig om din krop, når du bevæger dig ind i 
bygningen. Søjlerne knækker og læner sig over dig, således trækkes 
den nærværende struktur mod dig og lukker sig beskyttende om 
kroppen. Lyset siver ind fra siden, i top og bund, og rammer væggen, 
det hårde betongulv og fødderne. Lyden af  føddernes bevægelse er 
tung og genkendelig, associationer til den massive rodfæstede kirke vi 
kender skabes. Søjler og bjælker er proportioneret med en vis tyngde, 
som styrker oplevelsen ved at iscenesætte robusthed og styrken af  
konstruktionen. Fra knæ og op er kroppen dækket af  trævæggen som 
afskærmer udmod det udendørs kirkerum. Således bevæger man sig 
rundt i klostergangen, uforstyrret og ueksponeret.

Bevægelsen fra indgang mod kirkerummet sker mod naturen, der ind-
rammes af  vinduet og lyset der drager en. Lysniveauet i sammenhold 
med rummenes højde sætter stemningen, og blir en del af  oplevelsen, 
idet man ledes udefra, hvor der er højt til himmelen og lyst, gennem 
gangen, der lukker sig om en, halvmørk og lav, til sidekapellet, hvor 
skalaen vokser og lysniveauet stiger. 
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Væggen i sidekapellet opløses og et view til alter, kirkerummets 
center, møder dig, hvorefter den rette lineære bevægelse afbøjes, og 
du bevæger dig ind i kirkerummet.

Den enkle struktur af  søjlerne der knækker og blive til bjælker 
intensiveres allerede idet man træder ind i sidekapellet. Her rejser 
søjlerne sig mod loftet, men splittes som et Y for at bevæge sig ud 
over rummet som et gitter, der løber under loftet. Gitteret i sideka-
pellet fortsætter og løber gennem kirkerummet, hvor det spænder 
som en edderkops net mellem væggene oppe under taget. Gitteret 
vokser i dybden, og rummet imellem gitterelementerne bliver større, 
idet højden af  kirkerummet stiger mod alteret, med naturen som 
bagtæppe, i vest. Denne optrapning fører til at oplevelsen af  den 
anden skala intensiveres og maksimeres over alteret. Rummet mellem 
gitterstrukturen udgør et rum som er urørligt fysisk, når man opholder 
sig i kirkerummet, med det udfylder den anden skala. Her drages ens 
syn mod, når man med stilhed i sindet oplever kirkerummet, og lader 
nakken glide tilbage for at opleve det høje hellige rum. Oplevelsen 
af  den anden skala er skiftende med lysets styrke og solens position 
gennem døgnet og årstiderne. 
Oplevelsen varierer ligeledes efter, hvor man opholder sig i rummet, 
skabt af  tagelementerne, der er forskudt vertikalt. Bagerst i kirken og 
når man kommer ind, opleves loftet som en lukket flade, der bæres af  
gittrene. Kigger man lige op, vil man se loftet som en lukket flade, men 
man kan læse det mønster som lyset siver ind ad. Opleves strukturen 
fra altret står loftfladerne som forskudte felter, hvor lyset lukkes ind 
gennem tydelige vertikale vinduesbånd mellem fladerne. Y-søjlerne fra 
sidekapellet gentages i kirkerummet, både som konstruktivt bærende 
element, men samtidigt skabes en visuel forbindelse mellem de to 
skalaer, hvorved synet bliver flyttet fra den ene til den anden. Når de 
to skalaer opleves side om side skabes stærke associationer til det 
kontemplative rum.

64



65

Afbryder man ej den rette lineære bevægelse, møder man, før det 
store vindue mod vest, indgangen til de to private rum til bøn. To 
simple nicher hvor man er afskærmet fra omverdenen, og som er 
stedet hvor man søger til for at give sig hen i fordybelse alene. Tæt 
omgivet af  de bløde fyrretræsvægge, der med sin højde orienter sig 
opad, og hvor ikke andet sker, er der plads til fordybelsen. 

På den sydlige side af  kirkerummet støder endnu et sidekapel op til 
kirkerummet. Af  udseende et mindre kirkerum, som bruges af  de 8 
nonner, The Sisters at Begbroke, til deres daglig bøn, en begivenhed 
der finder sted omkring seks gange dagligt. Samtidigt er sidekapellet  
formgivet med mulighed for at benytte det som en udvidelse til selve 
kirkerummet, idet der kan åbnes mellem de to rum. Tagstrukturen 
over rummet tager afsæt i samme principper som i kirkerummet, men 
propertionerne af  gitteret er mindre, både dybden og bevægelsen er 
skaleret ned til det mindre rum.
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ANKOMST FRA SYD     Nonnernes ankommer fra syd, hvor de kom-
mer ind i bygningen under halvtaget der slutter klostergangen.  Deres 
ankomst er rykket til denne side, der orienterer sig mod deres bolig, 
og hvor de er uforstyrret af  de studerende, der kommer i flokke når 
de i dagligdagen skal til undervisning eller gudstjeneste i kirkerum-
met.

Halvtaget lukker klostergangen, men samtidig er det også indgangen 
til et udendørs kirkerum. I det udendørs kirkerum fortsætter naturen 
ind fra det omkringliggende. Et bevaret træ står her og skaber læ, og 
er kobling til dem der omgiver kirkebygningen. Det udendørs kirkerum 
opleves modsat af  det indendørs kirkerum. Her har man naturen 
der lukkes inde af  omkringliggende bygninger, og højden af  rummet 
et ubegrænset. Hvorimod kirkerummet indenfor åbner sig op mod 
naturen, og afslutningen på rummet bruges til at danne en defineret 
skala. 
Inventaret i det udendørskirkerum er begrænset, bortset fra de få 
gange årligt hvor det er indrettet til gudstjeneste. Til dagligt er der 
kun få bænke som de studerende eller nonnerne kan søge til, for at 
hengive sig i bøn. Modsat de andre uderum der støder op til kirke-
bygningen, inventerer det udendørskirkerum til ophold. Hvor imod de 
andre synes afvisende idet de afgrænses af  hårde, bare stenmure, 
hvor kroppen opleves eksponeret mod alle omgivelser. 
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STRUKTUR     Følgende verificerer de strukturelle undersøgelser 
af  den endelige gitterstruktur, lavet i StaadPro. Dimensioneringen 
af  gitterstrukturen tager udgangspunkt i tidligere analyser lavet 
på konstruktionselementet under projektets skitseringsproces, se 
skitseringsafsnittet Propertioner side 47. Hvor gitteret modelleres til 
at være understøttet, men løsskåret, i knuderne K1, K2, K3 og K4, 
Ændringer af  grundplanet, sket i formgivningsprocessen har før til 
ændringer på dimensioner samt gitterets udseende, hvilket analyseres 
samt verificeres i dette afsnit.                              
        
Tagkonstruktionen der spænder over kirkerummet udgøres af  rumlige 
trekantede gitterkonstruktioner, der løber ud fra to modsatstående 
parallelle vægge. Dybden på det rumlige gitter er varierende op gen-
nem rummet, men ellers ens i udtrykket. Der regnes her på et gitter 
der løber ud fra kirkerummets væg mod nord. 

At tagkonstruktionen bevæger sig hen over vægge, giver mulighed 
for at understøtte gitterbjælken i endnu et punkt, K5. For at udnytte 
at kunne videreføre kræfterne mere direkte ned i understøtningen 
tilføres yderlige to mindre gitterdele 26 og 28. Hvorefter at bjælkede-

lene 1 og 2, nu er mere eller mindre unødvendige, i de analyser der 
laves på konstruktionen. Men dimensionerne af  elementerne bevares,  
150mm*100mm, da gitterelementerne har en æstetisk rolle  der 
definer overgangen mellem de to skalaer i rummet. Ydermere ændres 
dimensioner bjælkedelene 12 og 13 markant, strukturelt er dette 
unødvendigt, men dette gøres for at de i udtrykket bliver en del af  
søjlen. Se illustration 68.1.

ANVENDELSESGRÆNSETILSTAND     Den egentlige udbøjning i kon-
struktionen sker i de mindre tværgittre, og læses som en forskydning, 
idet den er 12,7mm på alle elementer. De 12,7mm udgør ligeledes 
den samlede udbøjning på den samlede gitterkonstruktion, og vur-
deres som en lille deformation for konstruktionen der spænder over 
12.200mm.

BRUDGRÆNSETILSTAND     Værdierne for normalkraft og moment er 
undersøgt. Den mest kritiske spænding i konstruktionen opstår ved 
lastkombinationen 2.2 hvor vind (øjeblikkelig last) er afgørende hvilket 
giver følgende tilladte styrketal. Udregningen for værdierne findes i 
appendikset EuroCodes bagerst i rapporten.

Fm,d,ø-last=24,4 MPa 
Ved tryk: 
ft,0,k,regningsmæssigt,ø-last=1,1*18Mpa/1,35 => ft,0,k,regningsmæssigt,ø-last=14,7MPa
ved træk: 
fc,0,k,regningsmæssigt,ø-last=1,1*23Mpa/1,35 => fc,0,k,regningsmæssigt,ø-last=18,7MPa
  
Værdier for den endelige konstruktion:
Moment: Mz=0,657kNm 
(0,657kNm*106)/(1/6*100mm*180mm2)=1,27MPa  < 24,4 MPa

Trykmax=1,459MPa <14,7MPa      Trækmax=1,448MPa<18,7MPa

68.1 Skitse af  gitterkonstruktionen under loftet i kirken

tilføres yderlige to mindre gitterdele 26 og 28. Hvorefter at bjælkede-

68.1 Skitse af  gitterkonstruktionen under loftet i kirken
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DAGSLYS     I processen er der arbejdet med dagslysets kvalitativt 
og den stemning det skaber i rummet, og hvilke oplevelser dette 
giver i mødet med skyggen, og herved bidrager til foranderlighed i 
oplevelsen af  rummet. I dette afsnit verificeres dagslyset i kirkerum-
met kvalitativt, gennem test af  dagslysfaktoren (DF) ved brug af  
simuleringsværktøjet Ecotect. Dagslysfaktoren er fortællende for den 
procentmæssige mængde af  dagslyset udenfor som når ind i rummet.

Dagslysfaktoren I kirkerummet er høj, hvilket betyder at en stor del af  
mængden af  dagslys udefra når ind I rummet. Men vigtigst af  alt, så 
er dagslyset også jævnt I rummet, trods det store vindue mod vest. 
Illustration 69.1 illustrer DF I rummet. Det jævn lys opnås gennem 
de gentagende vinduesbånd mellem gitterelementerne, og grundet 
vinduets højde, der lukket lyset langt ind i rummet.

Det høje DF-niveau betyder ikke nødvendigvis at der er lyst inde i 
rummet, da DF er afhængigt af  lux-niveauet udenfor. På mørke over-
skyede dage vil det være nødvendigt at bruge kunstig belysning, for at 
opnå et ønsket lysniveau i kirkerummet.

Vinduet peger mod vest, hvilket bevirke at direkte sollys, der kan 
blænde, først når ind i rummet sent på dagen. Undersøgelsen i He-
liodomen viste at direkte sollys først kan blive et problem efter klokken 
18.00 om foråret og efter året, og endnu senere om sommeren da 
solen står højere på himmelen, hvilket er efter tidsrummet for under-
visning og gudstjenester.  I vinter månederne gå solen ned så tidligt, 
at der ingen problemer med blænding vil opstå.

69.1 Farverne viser hvordan niveauet af  DF  spræder sig i kirkerummet. Værdierne for-
tæller værdien af  DF i det givede område
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Projektet tager afsæt i oplæget af  en nu afsluttet konkurrence, men 
på trods af  det har det modtagne materiale fra Ripon College og RIBA 
haft begrænsede oplysninger om krav til funktioner, og har sat krav 
til stor indlevelse i problemstillingen om den manglende kirkebygn-
ing. Samtidigt har udfordringen givet mulighed for frit at tolke og 
måske også at mistolke de signaler som var lagt ud i det begrænsede 
konkurrenceprogram. Netop dette konkurrenceoplæg blev valgt til 
projektet, da specifikationer om behov og funktioner er udtrykt gen-
nem stemninger og oplevelser, hvilket sat sammen med min ingeniørf-
aglig viden, fra mit uddannelsesforløb, synes at skabe en interessant 
dialog. En dialog der bliver spændende, også i sit udtryk, når prob-
lemfelterne forstærker hinanden. Projektet tager afsæt i konkurren-
ceoplægget, men den endelige bygning er i høj grad resultatet af  et 
sammenflet mellem egne ideer, konkurrenceoplægget og oplevelsen 
af  stedet, da jeg besøgte Ripon College i september måned.

MIDTPUNKT     Bygningens udtryk udadtil er stille, med de lave 
lukkede facader, der orienterer sig indad, og står i kontrast til de 
omkringliggende nygotiske facader. Men med placeringen centralt på 
skolens område og med kontrasten til de gamle facader, skaber den 
sit (fodfæste) på skolen, både med sin position og sit fysiske væsen. 
Modsat de eksisterende bygninger, læner kirken sig mod naturen 
og lader sig omslutte af  den, imens de eksisterende bygninger står 
rette og tilbagetrukne på sitet. Det opleves, at bygningerne duel-
lerer i deres udtryk og måden at markere sig på. På denne vis er 
kirkebygningen et midtpunkt for skolen, de studerende, og et synligt 
mødested at samles i.

ARKITEKTONISKE VIRKEMIDLER De arkitektoniske virkemidler lys, lyd 
og struktur er afgørende for oplevelsen af  bygningens indre rum. 
Bygningens bløde indre af  træ står i kontrast til dens ydre af  sten. 
Træstrukturen står som søjler, der knækker og bliver til bjælker, der 

bærer taget på bygningen. Idet man træder ind i kirkerummet løfter 
strukturen sig ved, at den vokser i højden, for igennem de brudte 
tagflader i kirkerummet at gribe efter himmelen. Et guddommeligt 
element der iscenesætter det hellige rum, ikke mindst oplevelsen af  
bevægelsen dertil, da man møder kontrasten mellem elementet og 
konstruktionen af  den øvrige bygning.

Bygningsstrukturen er i planet bygget op om et grid. Dette grid er ud-
gangspunktet for konstruktionen i bygningen, men også bestemmende 
for hvor langt funktionerne strækker sig. Griddet er lagt ned over 
bygningen ud fra en sammenhæng af  proportioner for de strukturelle 
elementer, men samtidigt også ud fra hvad gentagelsen af  strukturen 
bidrager til i oplevelsen, sammenlagt af  søjlegangen og gitterkon-
struktionen over det sakrale rum. Bjælkerne i klosterrundgangen 
fortsætter og bærer taget i de omkringliggende funktioner. Dette 
giver fleksibilitet i planløsningen med mulighed for at lave ændringer, 
men samtidigt kræver det også at dimensionerne på bjælker og de 
bærende søjler får en vis størrelse. De massive bjælker giver samtidigt 
et udtryk af  tyngde, der understøtter den traditionelle oplevelse af  
kirken som en rodfæstet struktur. 

Gitterstrukturen der udspændes under tagfladerne i kirkerummet 
er dimensioneret med en række tværgitre. Verifikationen viste, at 
tværgitrene, der står parallelt med og ortogonalt på søjlerne, er de 
bærende elementer i gitteret. De resterende gitterelementer bidrager 
til oplevelsen af  rummet og den anden skala, der udspændes imellem 
gitterelementerne. Konstruktivt er det næsten unødvendigt, men er 
bevaret i projektet for at bibeholde den visuelle oplevelse.

De gentagende gitterstrukturer under loftet bidrager til at lyden bliver 
absorberet, hvilket er gavnligt for oplevelsen af  lyden i rummet. Under 
skitseringsdelen af  projektet blev den indflydelse rummets højde 
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har på lyden, undersøgt gennem et Ray-diagram. Resultatet viste 
at i den del af  rummet, hvor højden er størst, bevæger man sig fra 
at rummet er fremragende for tale og musik, til at være god for tale 
og rimeligt for musik. Rummet skal primært bruges til tale, med ved 
gudstjenester er det vigtigt med den rigtige lyd under salmerne, for 
at sætte den rigtige stemning. Derfor bør dette problem afhjælpes, 
hvilket kan gøres ved at løfte lydkilden, eksempelvis ved at løfte alteret 
og præsten.

Betongulvet giver en hård lyd, der let forplanter sig mellem rummene, 
hvorfor det er vigtigt, at gulvfladen bliver brudt med en lydisolerende 
fuge, for at undgå at støjen vandrer og bliver forstyrrende. Oplevelsen 
og associationerne, der skabes af  lyden der fremkaldes når man 
bevæger sig gennem bygningen, knytter sig til traditionelle kirker 
som vi kender dem, både i England og Danmark. Dette bidrager til at 
man oplevelser bygningen som en kirkebygning og derved gøres den 
sakrale oplevelse mere intens. Dette er begrundelsen for at betongul-
vet vælges. Væggene af  fyrretræ absorber dele af  lyden, og forbedre 
oplevelsen af  lyden, idet den dæmper den hårde lyd. Dog er det 
nødvendigt med en anden type gulv i kontordelen af  bygningen for, at 
forhindre forstyrrelse brugerne imellem. I kontoret er det nødvendigt 
med et gulvmateriale der absorber lyden, eksempelvis et tæppe.

Lyset trænger ind gennem åbninger i taget i de sakrale rum. 
Åbningerne er fordelt over hele rummet, hvilket bidrager til at lyset 
er jævnt fordelt i rummet. Det jævne lys i rummet er velegnet, når 
man skal læse eller til undervisningsbrug, som kirken jo bruges til. 
Men samtidigt bliver iscenesættelsen af  elementer gennem brug af  
kontrasten mellem lys og skygge som fokuserende lys ikke muligt, kun 
ved brug af  de naturlige lys. Den egentlig oplevelse af  lyset sker, når 
solens stråler rammer konstruktionen og reflekteres, og der herved 
dannes skygger, som rammer de øvrige flader i rummet. For den 

der oplever rummet første gang, og variationen der opleves af  den 
der vender tilbage til rummet, sker fordi solen på himmelen og dens 
styrke ændres med døgnets og årstidens rytme. 

PLAN & SNIT Både i plan og i snit er de sakrale rum dominerende. 
Dette er en bevidst handling i projektet. Ved at lade rummene være 
største areal og højeste, står de sakrale rum frem ved at dominere i 
størrelse, både når de opleves i plan og i snit. Kirkerummet og de to 
sidekapeller markerer sig og deres vigtighed i bygningen, men også 
for skolen, de studerende, nonnerne og deres fælles tro. Desuden 
ligger rummene centralt i forhold til det direkte bevægelsesmønster i 
bygningen.

Udvidelsen af  kirkerummet er sidekapellet mod syd, som nonner 
bruger til daglig bøn. Udvidelsen af  rummet er der arbejdet med i 
plan og snit, hvor placeringen, forskydningen og størrelsen har haft 
indflydelse. I designet af  rummene er der arbejdet med at danne 
to selvstændige strukturer. Sidekapellet, der er det mindste rum, 
strækker sig mod det større kirkerum ved at taget hælder. Dette 
indikerer, at hovedkirkerummet er det vigtigste rum af  rækken af  
volumener. Oplevelsen af  dette er meget begrænset indefra, men vil 
blive oplevet udefra, fra de omkringliggende bygninger. Bevægelsen 
bliver tydeliggjort, idet den starter, hvor taget over sidekapellet tager 
fat i taget over klostergangen i den ene ende, for så at vokse op mod 
kirkerummet. Herved bindes tagfladerne sammen i en bevægelse. 
Oplevelsen af  taget på sidekapellet, der vokser op mod kirkerummet, 
var ønsket stærkere først i processen. Men vigtigheden af, at fortælle 
forskelligheden af  funktionerne, som det gøres gennem addition i hele 
planen af  bygningen, fik indflydelseog ændre ved den oprindelige ide. 
Derfor er bevæglesen af  taget på sidekapellet mere afdæmpet i den 
endelige bygning.

AFRUNDING     
Det primære flow i bygningen er bygget op om at bevæger sig mod 
lyset, sideløbende med at rummenes højde vokser jo nærmere man 
kommer alteret. Dette bidrager i høj grad til at iscenesætte oplevelsen 
af  at bevære sig fra den profane verden mod det hellige. Ydermere 
er der arbejdet med at sikre at lyden i kirkerummet undersøttter 
oplevelsen af  det sakrale rum, og iscenesættelsen styrkes. 
Bygningens ydre er afdæmpet i sin detaljering og står i kontrast til de 
omgivende bygninger, men gennem ensartede facader og den lavere 
højde skabes der en sammenhæng mellem bygningsmasserne på 
grunden.
Den lukkede facade skaber oplevelsen af  tyngde og sammen med 
dens centrale placering skaber bygningen sit fodfæste.

Bishop Edward King Chapel er den fysiske ramme, der gør det muligt 
forThe Sisters at Begbroke at flytte til Ripon College i Cuddesdon, og 
den bliver bindeleddet mellem nonnerne og de studerende. Det er 
nonnernes kald i deres gerning af  udbrede undervisning om kristen-
dommen, og når de sidste nonner i ordenen om få år dør, efterlader 
de kirken som et fysisk tegn på deres gerning, idet kirken vil overgå til 
Ripon College.
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BILLAG - LASTER PÅ TAG
Indholdet af appendikset ligger til grund for de efterfølgende undersøgerne i finetelement programmet. Det er de følgende værdier for laster og lastkombinationer der 
er indsat i programmet i de forskellige test. I testene undersøges for bøjning i elementerne.  

EGENLAST     StadPro beregner selv egenlasten G, for konstuktionselementerne. Dog medregnes kun de modelerede elementer og ikke yderligere elementer som 
isolering og tages beklædning.  

Lasten for disse elementer sættes til Gtag= 0,5 kN/m2, da tages konstruktion et en let tagkonstruktion. 

 

VINDLAST     Den karakteristiske 10-minutters middelhastighed 

Vb,0= 24 m/s 

 

Basisvindhastighed 

Vb= cdir*cseason*Vb,0   c2
dir=0,8 (for vindretning 150o), cseson=1 (anbefalet) 

Vb=√0,8 124 m/s ⇒ Vb=21,47m/s 

 

Middelvindhastigheden vm(z) i højden z over terræn 

vm(z)=cr(z)*c0(z)*vb   

Rughedsfaktor for terræn cr(z)=kr*ln(z/z0) for zm<z<zmax 

   z0=0,3m, zmin=5m, zmax=200m  

kr=0,19*(z0/z0,1)0,07 ⇒ kr=0,19*(0,3m/0,05m)0,07 ⇒ kr=0.215 

   cr(z)=0,215*ln(6,5m/0,3m) ⇒ cr(z)= 0,66 

Terrænets orografi c0(z)=1 (da φ<0,05) 

Vm(z)=0,66*1*21,47m/s ⇒ Vm(z)=14,17m/s 
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Turbulensintensitet Iv(z) i højden z 

Iv(z)= σv/vm(z) = kl/(c0(z)*ln(z/z0)) 

   σv=kr*vb*kl kl=1,0 (ifølge anbefalet værdi) 

   σv=0,215*21,47m/s*1 ⇒ σv =4,62m/s 

Iv(z)=4,62m/s/14,17m/s ⇒ Iv(z)=0,33 

 

    

   ce(z)=1,5 (aflæst i tabel) 

 

Basishastighedstrykket qb 

ρ=1,25kg/m3 ved en temperatur på 10o og et tryk på101,3kPa 

qb=0,5*ρ*vb2 ⇒qb=0,5*1,25kgm3*21,47m/s ⇒qb=0,29kN/m2  

 

Peakhastighedstryk qp(z)i højden z 

qp(z)=[1+7+ Iv(z)]1/2*ρ*v2
m=ce(z)*qb 

   ce(z)=1,5 (aflæst i tabel) 

⇒ qp(z)=1,5*0,29 kN/m2 ⇒ qp(z)=0,43kN/m2 

 

Vindtryk på de udvendige overflader we bestemmes ved følgende   
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we =qp(ze)*cpe 

   qp(ze) er peakhastighedstrykket 

   ze er referencehøjden for det udvendige tryk, ze =6,5m 

   cpe er formfaktoren for det udvendige tryk 

 

NB:der ses bort fra vind tryk på indvendige overfalder, da bygningen er lukket. 

Ligeledes ses bort fra fiktion, grundes bygningens proportioner. 

 

Formfaktoren Cpe10 for udvendigt tryk på pulttag 

Se områderne på illustration til højre 

For zoner for vindretningen θ=90o og hældningsvinklen α015o. 

F  G  H 

Cpe10=-0,9  Cpe10=-0,8  Cpe10=-0,3 

+0,2  +0,2  +0,2 

Formfaktoren Cpe10 benyttes ved dimensioneringen af bygningers overordnede bærende konstruktioner. 

Vindtrykket på de udvendige flader er som følgende: 

 

For sug ved θ=90o 

Overfalden F: we,f sug =0,43kN/m2*-0.9=0,387 kN/m2 

Overfalden G: we,g sug =0,43kN/m2*-0,8=0,344 kN/m2 

α

vind

θ=0 
o h

b

e/10

e/b

e/4

vind

F

F

G H

e=2h
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Overfalden H: we,h sug =0,43kN/m2*-0,3=0,129 kN/m2 

 

For tryk ved θ=90o, da formfaktornes værdier ved tryk er ens er trykket på konstruktionen ens. 

we,tryk =0,43kN/m2*0,2=0,086 kN/m2 

Hvor formfaktorens værdi er negativ opstår der sug på konstruktionsfalden. 

 

SNELAST     Snelasten er regnet som snelast på pulttag. 

s=µi*Ce*Ct*Cs   gældende for vedvarende samt midlertidige konstruktioner 

µi er formfaktor for snelast, µi=0,8 gældende hvor taghældningen α  for 0o<α<30o 

Den karakteristiske terrænværdi, sk=0,9 kN/m2 

Eksponeringsfaktoren, Ce=1 (anbefalet værdi) 

Den termiske faktor, Ct=1,0 

s=0,8*1*1*0,9kN/m2 ⇒s=0,72kN/m2 

 

Opsummering af lasterne 

Egenlast Gtag+Gkonstruktionen=0,5 kN/m2+ Gkonstruktionen 

Vindlast we,tryk =0,43kN/m2*0,2=0,086 kN/m2 

 we,f sug =0,43kN/m2*-0.9=0,387 kN/m2 

Snelast 0,72kN/m2 
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MATERIALE EGENSKABER 

Følgende beskriver egenskaberne for konstruktionens materialet, heraf er det de regningsmæssige værdier der benyttet i StadPro.  

Konstruktionstræ af fyrretræ C30  

densitet: ρ12=460kg/m3 *9,82m/s2 ⇒ρ12= 4,517kN/m3 

 

Karakteristiske styrke 

Bøjning i fiberretningen  fm,k=30MPa 

Træk i fiberretningen  fc,0,k=23MPa 

 

Stivhedstal  

Elasticiteten i fiberretningen  Emead=12000MPa 

Middelværdi  Gmead=800MPa 

 

Sikkerhed 

Konsekvensklasse CC2 KFI=1,0 

Anvendelsesklasse 1 

 

Lastgrupper 

I konstruktioner hvor der arbejdet med træ, grupperes lasterne ud fra hvor længe de virker på konstruktionen. 
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Permanent last (P-last) Egenlasten G 

Korttidslast (K-last) Snelasten S 

Øjeblikkelig last (Ø-last) Windlasten 

 

LASTKOMBINATIONER 

Sikerhedsfaktorer 

γ partialkoefficienten  

ψ reduceringsfaktor, ved vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilstande, ψs=0,3 og ψw=0,3 

 

Anvendelsesgrænsetilstand 

1.1 1,0G 
1.2 1,0G+1,0S 
1.3 1,0G+1,0We 

Brudgrænsetilstand 

2.1 1,0G+1,5We,tryk+0S 

2.2 1,0G+0,45We,tryk+1,5 We,tryk 

2.3 0,9G+1,5 We,sug+0S 

2.4 0,9G+0,45 We,sug+1,5S 

2.5 1,2G 
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I situationerne 2.3 og 2.4 hvor der er sug på konstruktionen, virker dette til gunst for konstruktionen i lastkombinationerne , og benyttes derfor ikke som værende de 
dimensionsgældende i den videre undersøgelse.  

 

REGNIGNSMÆSSIGE VÆRDIER AF MATERIALEEGNESKAB  

Lastvarighed og fugtindhold påvirker træets konstruktionsdeles styrke og stivhed, hvilket skal taget i betragtning. Følgende er gældende i brudgrænsetilstand.      

Den regningsmæssigeværdi xd af styrkeegenskab for bøjning, beregnes som følgende  

 

Xd=kmod*Xk/γM Xk (=fm,k) er den karakteristiske værdi af styrkeegenskaben for C30 er Xk=30MPa 

   γM er partialkoefficienten for materialeegenskaber, γM=1,35 (aflæst) 

kmod er en modifikationsfaktor, der tager hensyn til lastvarighedens og fugtindholdets indflydelse.  

Kmod,p-last=0,6 kmod,k-last=0,9 kmod,ø-last=1,1 

Xd,p-last=kmod,p-last* Xk /γM ⇒ Xd,p-last=0,6*30Mpa/1,35 ⇒ Xd,p-last=13,33MPa 

Xd,k-last=kmod,p-last* Xk /γM ⇒ Xd,k-last=0,9*30Mpa/1,35 ⇒ Xd,k-last=20,0MPa 

Xd,ø-last=kmod,ø-last* Xk /γM ⇒ Xd,ø-last=1,1*30Mpa/1,35 ⇒ Xd,ø-last=24,44MPa 

 

De regningsmæssige styrketal for træk og tryk findes som følgende 

Træk i fiberretningen 

ft,0,k,regningsmæssigt= kmod* ft,0,k/γM  ft,0,k =18 Mpa  

ft,0,k,regningsmæssigt,p-last=0,6*18Mpa/1,35 ⇒ ft,0,k,regningsmæssigt,p-last=8,0MPa 

ft,0,k,regningsmæssigt,k-last=0,9*18Mpa/1,35 ⇒ ft,0,k,regningsmæssigt,k-last=12,0MPa 



85

ft,0,k,regningsmæssigt,ø-last=1,1*18Mpa/1,35 ⇒ ft,0,k,regningsmæssigt,ø-last=14,7MPa 

 

Tryk i fiberretningen 

fc,0,k,regningsmæssigt= kmod* fc,0,k/γM  fc,0,k =23 Mpa  

fc,0,k,regningsmæssigt,p-last=0,6*23Mpa/1,35 ⇒ fc,0,k,regningsmæssigt,p-last=10,2MPa 

fc,0,k,regningsmæssigt,k-last=0,9*23Mpa/1,35 ⇒ fc,0,k,regningsmæssigt,k-last=15,3MPa 

fc,0,k,regningsmæssigt,ø-last=1,1*23Mpa/1,35 ⇒ fc,0,k,regningsmæssigt,ø-last=18,7MPa 

 

Regningsmæssige stivhed 

Ed=Emean/γM ⇒ Ed=12000MPa/1,35 ⇒ Ed=9230MPa 

Gd=Gmean/γM ⇒ Gd=800MPa/1,35 ⇒ Gd=615MPa 

 

Det regningsmæssige styrketal fm,d varierer efter den dominerende last, i lastkombinationerne.  

Fm,d,p-last=13,3 MPa Fm,d,k-last=20,0 MPa Fm,d,ø-last=24,4 MPa 

 

[Eurocode5: Trækonstruktion –Del 1-1 2007] + [Jensen 2009] 
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APPENDIKS - KONKURRENCE BRIEF

New RIBA Approved Competition

Bishop Edward King Chapel : Ripon College, 
Cuddesdon 

Stage Two Design Brief

“Ripon College Cuddesdon and the Oxford Ministry Course combine to make a thriving, vibrant single 
institution providing excellent residential and non-residential theological education and training for ministry.  
The institution is distinguished by the rich community life, the pastoral care of  students, and the quality of  
theological learning and ministerial training.  It is also outstanding in preparing future ministers who are 
effective reflective practitioners” – Report of  the Bishops’ Inspectors to the Church of  England House of  
Bishops, May 2009.  

“A religious community of  this kind, which educates and trains students for ordained ministry in the Church 
of  England, places worship at the very centre of  its life.  Our hope is for a chapel that will help shape the 
future of  ordination training, inspiring and illuminating a fresh generation of  ordinands as they prepare for 
ministry in the 21st century” – The Principal of  Cuddesdon, the Revd Canon Professor Martyn Percy.

1.0 Competition Objective
The competition seeks concept design proposals for a new College Chapel, to be located at the centre of  
Ripon College campus, Cuddesdon, Oxfordshire.

A total of  five practices have been selected to proceed to stage two of  the competition.  The objective of  
the competition is to identify and select a practice to work collaboratively with the client team to develop the 
new facility.

2.0 Background Information
As part of  a major programme of  expansion and consolidation of  its buildings to meet the needs of  
ministerial formation and Christian education in the 21st century Ripon College Cuddesdon is seeking to 
commission the building of  a new chapel at the centre of  its campus.

The new chapel will replace the existing one which was designed by George Edmund Street as part of  an 
extension to the main college buildings between 1873-1878. The existing chapel has since proved to be 
too small for the current needs of  the College. It is also difficult to access, noisy and not the special place 
that encourages time to be spent there.

Other proposed developments include New Teaching and Residential Facilities for Students and the 
Begbroke Community of  Nuns all being designed by architects Hopper Howe Sadler. The extent of  these 
proposed developments is shown on the site plan which will be issued at the site visit.  The successful 
architect will need to liaise with Hopper Howe Sadler to ensure the Chapel design and construction is fully 
co-ordinated with the other works.

The proposed building budget for the new chapel will be a maximum of  £1.2 million, plus VAT, furnishing 
and fees.

3.0 Design Team
The purpose of  the competition is to select an architect for the new chapel. It is envisaged that the suc-
cessful architect will assist the client with the selection of  other necessary consultants. It is likely that the 
quantity surveyor for the remaining developments on the site will be retained for the chapel works.

HHS will take the role of  Executive Architects for the procurement and execution of  the whole of  the devel-
opment. The Chapel Architect will act as a Consultant within the Team and the Chapel Architect’s appoint-
ment will be direct with the College.
 
The Chapel Architect is encouraged to engage with the existing Structural and Mechanical and Electrical 
Consultants for the overall scheme but should they wish to recommend others for the Chapel then the Col-
lege has an open mind.. It is envisaged that the College may appoint a Project Manager to take the scheme 
forward once the Chapel Architect is appointed.

4.0 Aspirational Statement / Summary of  Expectations
The new chapel will be the heart of  the developing college campus as the institution seeks, in the 21st cen-
tury, to provide ministerial formation which is Christ-centred and outward looking.  The chapel is envisaged 



87

as a building to ‘meet’ rather than to ‘see’.

The relationship with God which is central to priestly life will be the focus of  the chapel as it seeks to 
provide:

•	 A	place	of 	personal	prayer
•	 A	place	of 	communal	worship.

Thus, the priority consideration for this chapel is that it shall be a place in which people will want to pray 
and feel attracted to do so.

This is well expressed by theologian Paul Tillich:

‘the experience of  the presence of  the holy by the kind of  space the architect has created is what must be 
intended, even before anything else happens within this space.’  

This building will be no mere religious meeting room or ‘worship space’ but will be a place of  personal en-
counter with the numinous.  It is expected that the successful architect will show how this need can be made 
real by use of  e.g. space, light, glass (coloured and/or plain), high-quality building materials, furnishings 
and artworks as focuses of  devotion or prayer.

It is hoped the chapel will be recognised nationally and internationally as an exemplar of  forward looking 
liturgical design that links the past with the future. Naturally, the chapel design and construction should 
also minimise any adverse environmental impact in the broadest sense. A carbon neutral building would be 
desirable. The design life should be considered permanent.

The client’s aspirations for the chapel could be summarised by Philip Larkin’s words in ‘Church Going’:

A serious house on serious earth it is..
 .. Which, he once heard, was proper to grow wise in …

5.0 Outline Requirements
The chapel will serve two interconnected communities:
•	 The	residential	and	non-residential	college	community,	and
•	 The	Sisters	of 	a	small	religious	community,	resident	on	campus.

The worshipping needs of  the communities will normally be:
•	 The	daily	recitation	of 	Morning	Prayer	and	Compline
•	 The	optional	daily	eucharist	for	both	communities
•	 Additional	‘lesser	offices’	recited	by	the	small	group	of 	Sisters.

It is envisaged there will be a degree of  flexibility in the seating arrangements (see below), and liturgical 
furnishings which will not detract from the ‘gravity’ and mystery of  the chapel’s interior appearance and 
impact.

The purpose of  the chapel as a place of  communal prayer will be evident in the utter simplicity of  the 
uncluttered worship space.  Seating for the gathered community, the twin focus on the place for proclama-
tion of  word and celebration of  sacrament, will speak with eloquence, strength and quiet confidence of  why 
these things are at the centre of  our life together.  These furnishings and their setting will not be apologetic 
or ‘neutral’, as neither will they be overstated or elaborate.  But their simplicity and dignity will enhance 
the worshippers understanding of  why we gather and this place which is visibly no mere assembly hall or 
meeting place but a place of  gathering to listen with deep attention to the life-giving Word and to receive 
the transforming gift of  the Bread of  Heaven.

It is expected there will be various places for personal prayer and devotion separate from the main worship 
space.  The Blessed Sacrament will be reserved in one of  these.  There will be provision for spacious and 
gracious sacristies for robing and worship preparation.

There may be opportunities to incorporate some artworks from the existing chapel such as the reredos 
and / or the Piper stained glass window, but not as a focal point.

There will be separate provision of  storage space for extra seating, books, music, children’s church materi-
als, cleaning materials and other accoutrements of  worship. 
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Prayerfulness and recollectedness will mark the chapel and its different spaces.  Different qualities will be 
expressed by all the art and skill of  the architect and his/her collaborators so that different moods and 
needs will be met at different places and in different ways.  Thus, spaciousness and room to breathe, might 
contrast with womb-like places of  intimacy.  Light might contrast with shadow, colour with starkness and 
austerity.  Vistas will draw the seeker beyond and proportion will satisfy our need for the given-ness and 
order of  things.  In this regard, form will follow function and design, materials, decoration and furnishings 
will serve the overall purpose of  this place which it is ‘proper to grow wise in’.

6.0 Site and Context
The site is in the midst of  the Ripon College campus and is shown on the plan (pdf  version attached, dwg 
to be posted).  Access from the main road is via a courtyard bounded by the Liddon Building and the Gore 
Wing to the north and College House to the south. The centre of  the courtyard is marked by a fine beech 
tree which is a significant feature to be retained. It is likely that the removal of  any other adjacent trees 
would be contentious and would need to be agreed with the local planning and conservation authorities.  

In addition to the proximity to two Grade 2* listed buildings (Liddon Building and College House) it should 
be noted that the entire site and the village of  Cuddesdon is designated as Green Belt. However, South 
Oxfordshire District Council’s Conservation Officer has responded positively to the principle of  a new chapel 
in the location proposed. The quality of  the design and its relationship with the surroundings will be para-
mount. Particular attention should be paid to the potential impact on long views of  the site from Garsington 
Hill.

The main access to the chapel should be from the courtyard with a secondary covered (or fully enclosed) 
link to the Sister’s residence.

The following files providing survey information are attached :

TS08-128J1 ; TS08-138J9 ; TS08-138J14 ; TS08-138J17 ; TS08-138J4 ; TS08-138J12 ; TS08-138J16.

7.0 Accommodation Brief
a) The chapel will have seating for 90 people on seats which will provide space for service books.  
It is envisaged that they will normally be arranged in collegiate manner with lectern at one end and altar at 
the other though the client could be persuaded otherwise;

b) Space should be provided for around 30 temporary seats to be added on occasions;

c) The altar will be a significant piece of  art, as befits its purpose.  It will be of  appropriate solidity 
and dignity but will be able to moved, if  need be.  This is not to say that it should in any way appear tempo-
rary or flimsy;

d) The same will be true of  the lectern;

e) The worship space needs to be useable as a whole.  In addition, it needs to be possible for the 
eucharist to be comfortably accommodated for small groups of  10 to 20 people as, for example, on most 
weekdays.  This could be provided in part of  the main arrangements or as a separate prayer space or even 
as a choir space behind the altar;

f) The Sisters need to have an appropriate space for the recitation of  their office on those occa-
sions when they choose to use the chapel.  This could also be provided as part of  the main arrangements 
or as a separate prayer space;

g) The Holy Eucharist will be reserved in one of  the prayer spaces, probably that mentioned under 
f), above;

h) Space should be allowed for a high quality (but not concert) piano and / or electric organ;

i) There will be a spacious and well-equipped sacristy for storage of  robes and the accoutrements 
of  the liturgical life of  the community.  As the place for the vesting, preparation and recollection of  the 
ministers before services, it will be a calm and quiet space and is envisaged to be around 20m2;

j) The spaces for all other storage and cleaning will be distinctly separate from this sacristy;
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k) There will be adequate storage facilities for music and service books and booklets;

l) 1 or 2 WC facilities (depending on the layout) will be located to be reached directly from the 
entrance and from the vestry – at least one should be equipped for wheelchair users;

m) The chapel should be fully accessible for wheelchair users;

n) It is very important that the quiet of  the chapel will be facilitated by appropriate and effective 
insulation from external noise, e.g., as people arrive for worship.

Competition Conditions

8.0 Jury Panel
The Jury Panel, which may be subject to change, is as follows :

- The Revd Dr Mark Chapman - Vice-Principal, Ripon College Cuddesdon
- The Rt Revd Graeme Knowles - Dean of  St Paul’s; Chairman, Church Buildings Council
- Dr Barry Lynch - Television Executive Producer; formerly, Chairman, Prospect Pictures and Capital Studios
- David Morley - David Morley Architects; RIBA Architectural Advisor
- Richard Morse - Senior Advisor, Greenhill & Co; College Governor and Chairman of  its Finance Committee
- The Rt Revd Michael Perham - Bishop of  Gloucester, Chairman of  the College Governing Body
- The Revd Sr Anne Proudley CSJB - Member of  the Leadership Team, Begbroke Priory; Oxford Chaplain to 
the Homeless
- The Revd Lister Tonge - Chaplain, Begbroke Priory and Ripon College Cuddesdon
- Linda Roberts - RIBA Competitions Officer (observer to the panel)

It should be noted that the decision of  the panel will be subject to ratification of  the College Governing Body 
at a meeting to be held on October 20th.  

9.0 Assessment Criteria
- Ability to work in partnership with the client
- Response to brief  – demonstrable architectural quality
- Ability to deliver a building which meets the clients’ expectations within available budget
- A design which disregards the £1.2M construction budget will automatically be rejected.

10.0 Competition Timetable
The timetable, which may be subject to change, is as follows :

Shortlist Notified / Brief  Issued : w/c 29th June 2009 
Site visit :    14.00, Tuesday 14th July 2009 
Deadline for written questions :  16th July 2009 
Response to questions :   21st July 2009 
Submission of  stage two material : 18th August 2009  
Final judging / interviews :  7th September 2009 

11.0 Site Visit
An organised site visit which will include introductions from the client team, will take place on Tuesday 14th 
July 2009 starting at 14.00 hours.   The visit will provide an opportunity for questions however note below 
there is also the opportunity to raise written questions following the visit. HHS will be attending the site visit 
and will have electronic copies of  all existing drawings and other related information. This further informa-
tion will be made available upon request to the competitors on the visit who bring a memory stick / lap top. 

12.0 Questions
Questions relating to the competition brief  must be addressed in writing to the RIBA Competitions Office to 
arrive on or before 16.00 hours on Thursday 16th July.  A statement in response to all questions will be 
emailed to all competitors by the 21st July.

13.0 Requirements for Submission
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Submissions should be as follows :

•	 A	maximum	of 	2	x	A1	lightweight	boards	in	landscape	format,	to	include	all	illustrations,	drawings	
and descriptive text.  The scale and nature of  drawings is left to competitors’ discretion but they should 
show at least the following information:

- Plan at 1:500 scale with north at the top of  the page;
- Floor Plan(s) at 1:100 and Section(s) at 1:100 scale;
- 3-D views of  the exterior to show the appearance viewed from the entrance courtyard and from 
the garden;
- 3-D views of  the interior to show proposals for the main worship space as well as for personal 
prayer and devotion;
- Illustration(s) showing the physical scale in relation to the adjacent listed buildings and sur-
rounding landscape;

•	 On	a	maximum	of 	15	A4	pages,	an	accompanying	report	to	describe	the	proposed	concept.		
This should also include an elemental cost breakdown.  
•	 A	digital	copy	(pdf 	format)	of 	the	entire	submission	(the	A1	boards	and	the	A4	report)	on	a	CD-
ROM.

Competitors should note that the A1 submission boards may be displayed for consultation within the College 
prior to final judging.   

14.0 Interviews / Presentation of  Designs
Final judging will involve an interview with the Jury Panel at which practices will be expected to make a short 
(15 mins) presentation of  their concept.  Further details about the date and format of  the interviews will 
follow in due course.

15.0 Announcement of  Result
At the conclusion of  the competition, the RIBA will notify competitors of  the result.  

The promoter and/or the RIBA may publicise the illustrations of  any design, either separately or together 
with other designs, with or without explanatory text.

16.0 Submission Method
The submission of  each competitor should be sent in a single package, carriage paid, addressed to RIBA 
Competitions, clearly marked ‘Bishop Edward King Chapel’ competition, to arrive no later than 14.00 hours 
on Tuesday 18th August 2009.  

17.0 Copyright
The ownership of  copyright in the work of  all competitors will be in accordance with the Copyright and Pat-
ent Act 1988, i.e. copyright of  a design rests with the author.

18.0 Enquiries
The competition is being managed by the RIBA Competitions Office.  Any enquiries should be addressed to 
the RIBA and not the competition promoter.

RIBA Competitions Office
6 Melbourne Street
Leeds LS2 7PS
T : ++44 (0) 113 2341335
F : ++44 (0) 113 2460744
riba.competitions@inst.riba.org ; www.architecture.com/competitions
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