Sognehuset kan både indgå i helheden og stå alene.

JELLING SOGNEHUS

81011

FORTIDENS JELLING
ANSVAR FOR VERDENSARVEN

Når et område bliver verdensarv, indebærer det en ekstra anerkendelse og status. Samtidig er det et krav, at områdets værdi ikke
forringes over tid. Det overordnede mål er at beskytte de værdier af
særlig universel betydning, der ligger bag optagelsen. I Danmark
er tre kulturskabte lokaliteter optaget på UNESCOS verdensarvsliste.
Først Jellingmonumenterne anerkendt i 1994, Roskilde Domkirke
1995 og senest Kronborg slot i 2000.
Den danske kulturarvs klenodier kræver en særlig opmærksomhed,
og omgivelsernes indgriben i oplevelsen af det enkelte værk er af
stor betydning. Tidligere historiske erfaringer viser at fritlæggelsesprocesser også kan være for voldsomme, til eksempel er oplevelsen
af flere af vore domkirker blevet kompromitteret af de nedrivninger
der særligt omkring århundredeskiftet blev gennemført. Den historiske
kontekst har stor betydning og det kan være farligt at sætte sig fast
på særlige tidspunkter i kulturhistorien, netop fordi historiens prioriteringer hurtigt skifter afhængig af tid og sted.
I lyset af ovenstående har Sognehuset i Jelling fundet sin form. Det er
en syntese af mange forskellige hensyn og parametre, der har født
et hus der i princippet kan ses som en solitær bygning, men også
indgå i den bygningsrække, som vi finder også fortæller en særlig
historie, selv om den er lokal, selv om den ’bare’ er om Jelling, og
måske ikke relaterer sig direkte til Unesco’s verdensarv prioriteringer.
Sognehuset har fundet sin egen identitet, sin egen helt særlige karakter, og det er en helhedsstemning der er født af en prioritering af
hensyn, født af de store potentialer som stedet giver og som konkurrenceprogrammet specificerer.
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Situationsplan 1:200
Bygningsformen udnytter grundstykket.
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BUTIK

GAVL OG LÆNGE

DET ARKETYPISKE HUS SOM SOGNETS HUS
Ved at vælge Gavlmotivet skabes et direkte tilhørsforhold til omgivelserne. Gavlen er den klassiske enkle bygningsramme, en ’grundform’,
der proportioneres under hensyntagen til nabobebyggelserne og
ud fra ønsket om at bestyrke det attraktive offentlige rum omkring
Jelling Kirke. Gavlen føder bygningslængen der strækker sig ind på
grundstykket.
Bygningens geometri er påvirket af stedets særlige vilkår og byggeprogrammets krav. Længen spænder sig ud på hele grundstykket fra
Gormsgade mod øst til Bøgestien mod vest. Den kiler sig nænsomt
ind mellem de to nabobygninger og giver plads til en stiforbindelse
nord om huset. Den er asymmetrisk i sin bredde mod Bøgestien og
symmetrisk i sit gavlmotiv mod kirken. Gavlmotivet indpasser sig således i facaderækken i Gormsgade, som et gedigent dansk hus – et
værdigt symbol for sognets hus.

Det markante gavlmotiv lader sognehuset stå frem i gadebilledet.
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Foyerrummet betoner bevægelsen langs nordfacaden.

Forbindelse gennem foyer

DEN FUNKTIONELLE DISPONERING
Den svage kileform favner sognehusets funktioner under et veldimensioneret sadeltag, der med sin asymmetriske form falder mod det
nordvestligste hjørne og bliver husets femte facade. I materialet understreges helheden – teglflader trækkes som en historisk klædedragt
hen over bygningen og samler Sognehuset i et materiale, som en taktil teglform. Samtidig betones huset som længe af den langsgående
foyer der kæder husets gavle sammen – mod kirken hæves bygningsformen og udsynet, og mod parkeringspladsen lægger taget sig
ned til den sekundære indgang. Prioriteringen af indgangene i huset
afspejles derved i arkitekturen.

hele huset og åbner huset mod udsigten til gravhøjen og kirken i takt
med tagets stigning. Den lange glasfacade beriger bygningens indre
med et roligt nordlys og kaster lys ud om aftenen, som et pejlemærke
i mørket.

ANKOMST OG FOYER

Centralt i foyeren er trappe og elevator placeret med forbindelse til
både kælder og 1. sal. Den strategiske placering af den vertikale
forbindelse deler huset usynligt i to zoner, hvorved konfirmanderne,
kirkekoret eller andre kan komme til huset fra parkeringsarealet og
gå direkte til multirummet. Samtidig kan andre besøgende, måske i
et trist ærinde, gå diskret til præstekontoret fra husets hovedindgang.
Foyeren har således karakter af et halvoffentligt rum, betonet i teglbelægningen der kæder gulv, plint og facade sammen.

I foyeren kan besøgende og husets medarbejdere ankomme fra to
sider. I Gormsgade markerer det nordøstlige transparente hjørne
hovedindgangen, henvendt mod kirkens indgang. Mod Bøgestien er
den sekundære indgang placeret diskret men synlig fra parkeringsarealet nordvest for matriklen. Begge indgange leder den besøgende direkte ind i den dobbelthøje foyer, der strækker sig gennem

Sekundær

I stueplanens foyer fornemmes husets enkle organisation. Her er adgang til samtlige rum, god orientering og visuelle kig til husets 1. sal.
Det indbyggede siddemøbel, en plint i tegl, inviterer til ophold langs
nordfacaden. På teglfladen markerer bløde hynder siddegrupper,
men plinten kan også bruges til forskellige udstillingsformål suppleret
af den modstående vægflade mod køkkenet.

Primær

Adgange
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Stueplan 1:100
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STORE SAL

MULTISAL

Store sal er placeret i direkte forbindelse med foyeren ud mod
Gormsgade. Foyerens aflange rumforløb gør det muligt at placere
salen ind på det mest attraktive sted. Med en ugenert udsigt til Jellingmonumenterne danner salen ramme for foredrag, kirkekaffe, sang
og andre arrangementer, og den lette kileform diffuserer akustikken,
understreget af akustikpaneler og gardiner, der herved kan justeres
til sang eller tale. Salen har stor rumhøjde for den rette rumlige og
akustiske dimensionering og det store østvendte vinduesparti kan
indramme den unikke udsigt til Gorms gravhøj. En sammenlægning
med foyer via en foldevæg kan åbne udsigten til Jelling Kirke og
med dette formål kan opstilles borde langs siddeplinten.

Multisalen er et traditionelt undervisningslokale forberedt for bl.a.
kirkekorets brug og derfor lydisoleret.
I direkte forbindelse ligger organistkontoret og supplementsrum
(øvelokale og depot). De vinklede vægge og den store rumshøjde vil
også i dette rum optimere akustikken.

Den umiddelbare adgang til elevator giver god adgang til kælderens depoter for borde, stole mv..

KØKKEN
Sognehusets køkken er ofte et vigtigt socialt rum. Ved den indbyggede bænk, i den solfyldte niche, er der fin udsigt til både den smukke
store bøg og til hvem mon ankommer til sognehuset.
Anretterkøkkenet er indrettet med separat opvaskerum og depot og
fra køkkenet er der udgang til en integreret, diskret lille køkkengård
tæt på parkeringsarealet. Her kan vareindlevering foregå og renovationscontaineren placeres.

Sammenlægning af foyer og store sal
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1. sals plan 1:100
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FØRSTE SAL
1. salen er rumligt forbundet med foyeren, og opholdszonerne langs
de almindelige kontorfunktioner er således mere diskrete opholdsmuligheder for besøgende til præst, kirkegårdsleder eller sekretærfunktionen. Længens kileform giver et varieret rumforløb under den
samlende loftsflade med fine markerede siddegrupper ved facadernes attraktive gavle både mod kirken i øst og det store træ i vest.
Trappen og elevatoren opdeler dækket naturligt, så der skabes en
udadvendt aktiv zone tættest mødelokalet, sekretærkontor og kirkegårdsleder og en stille zone tilbagetrukket ved præstekontoret, hvor
man kan sætte sig i biblioteksloungens bløde møbler. Over hovedindgangens vindfang, er der etableret en særlig opholdszone, hvor
et materialeskift i gulvet definerer endnu et samtalehjørne, hvorfra
man har frit udsyn til verdensarven. Kontorerne er etableret rationelt
og enkelt langs sydfacaden og mødelokalet har udsigt til gravhøjen.
Sekretærkontoret og kirkegårdslederkontoret er placeret nærmest
trappen, så besøgende nemt kan henvende sig og mod sekretærkontoret giver en glasvæg et åbent signal og visuel kontakt.

”Stille”

”Aktiv”

Præste
kontor

Zoneindeling

Sekretær
kontor

Fra foyerrummets balkon er der udsigt mod kirke og monumenter.
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Kælderplan 1:100
Jelling Sognehus
Kælderplan 1:100
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Cubo Arkitekter
A/S

KÆLDEREN
Kælderen er indrettet med toiletter, garderobe, separat rengøringsrum og personalebad. Et stort depot med en bred dør tæt ved
elevatoren gør det nemt at bringe møbler og udstyr rundt i huset.

foyer

vindfang

foyer

Toiletter

Garderobe

Længdesnit 1:100
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Sognehusets tagform lægger sig ned mod ankomsten fra parkeringspladsen.
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MATERIALITET
ET GEDIGENT KOMPAKT HUS

Sognehusets enkle form sikrer at alle funktioner kan rummes i et kompakt hus der både anlægs- og driftøkonomisk er attraktivt i forhold til
det begrænsede økonomiske råderum. Et roligt hus, der underlægger
sig byens grammatik, men også med en vis pirrende markering af
det nye i det gamle skaber overraskelser og nysgerrighed både hos
den besøgende og borgeren i Jelling.
Materialeholdningen er bevidst gedigen og slidstærk. Materialerne
patinerer og bliver smukkere med alderen. Facader, tag, partielt
gulve og den faste plint er kolumbategl som den markante ’klædedragt’, og teglen kompletteres af egetræsgulve og bronzeeloxerede
vinduespartier i aluminium.
Materialevalget kan prissættes i udbudssituationen med andre mere
prisbillige kvaliteter, men det er vigtigt at søge en god konkurrence
på de mere kvalitativt betonede materialer.

13

Teknik

Sekretær kontor

Store sal

Garderobe/toiletter
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foyer

Tværsnit 1:100

HUSETS KONSTRUKTION
Bygningens bærende hovedsystem består af en bærende længdevæg inde i bygningen, der sammen med de bærende facader
understøtter tag og de to etagedæk.
De væsentlige rum, som store sal og multirum, holdes søjlefrie, idet
den indvendige længdevæg udføres som en bærende vægskive
fra kip til dæk over 1. sal. Denne vægskive understøttes af søjler i
gavlene samt 3 indvendige søjler indbygget i de tre gennemgående
tværvægge.
Etagedækkene over store sal og mellemrum ”understøttes” desuden

af hængesøjler, der føres op til vægskiven. På denne måde kan alle
etagedæk udføres som plane 20 cm pladsstøbte betondæk uden
generende bjælker.
Indvendige vægge i stueetagen udføres som betonelementer og
indvendige vægge på 1. sal udføres som lette gipsvægge med undtagelse af de tre midterste, der udføres som elementvægge af hensyn
til bygningens stabilitet.
Facadevægge kan udføres med bærende bagvægge som betonelementer, der skalmures.
Tagkonstruktionen over den smalle bygningsside udføres som

bjælkespær i træ, der spænder fra facade til længdevæg.
Den modsatte tagflade understøttes af stålrammer hvilende på terræn
samt i kip på længdevæggene. Der etableres tagåse, der understøtter en bærende tagskive som underlag for tagbeklædningen.
Taget udføres som koldt udluftet tag.
Bygningsstabiliteten sikres ved hjælp af de beskrevne faste vægsystemer.
Kælderen udføres traditionelt med pladsstøbte isolerede ydervægge
samt pladsstøbt etagedæk.
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Store sal åbner sig mod udsigt og foyer.

HUSETS INSTALLATIONER
Ventilation

El og svagstrøm

For at sikre et godt indeklima udføres mekanisk ventilation i alle primære rum. Anlægget opbygges som et VAV-anlæg dvs. behovstyret
ventilation. Ved anvendelse af mekanisk ventilation vil særligt store sal
og multisal kunne anvendes uden opluk af vinduer og dermed ikke få
generende støj ude som inde, eller evt støj mod skel. I foyer området
udføres naturlig ventilation ved opluk af vinduer i facaden.

El stikledning etableres jordlagt fra offentlig forsyningspunkt til hoved-/målertavle i kælder. Føringsrør etableres i jordlag fra udvendig
terræn til indføring i kælderrum for indføring af bredbånd, antenne
og evt. andet.

I tagrum placeres et centralt ventilationsanlæg som opbygges med
modstrømsveksler med meget høj virkningsgrad. Herfra føres ventilationskanaler via hovedskakten over nedhængte lofter i stueetagen,
til fordeling i rummene. Indtag og afkast sker ved hulsten i facaden
i modstående ender. I store sal sker indblæsning via fortrængningsarmaturer placeret ved gulv og forsynes via kanaler ført i kælder
henholdsvis jordkanaler. Udsugning sker via central rist i væg mod
depotrum.
I alle andre rum sker indblæsning og udsugning via anemostater
placeret i loftet.
I køkken udføres emhætte over kogeplader og der udføres separat
udsugning via selvstændige ventilatorer fra henholdsvis opvaskemaskine og toiletter.

Føringsveje etableres skjulte i bygningsdele for alle el- svagstrøms- og
kommunikationssystemer og med disponibel plads for udvidelse.
Belysning udvendig etableres som vægarmaturer på facade samt
pullertarmaturer langs stier.
Belysning indvendig etableres som en blanding af tekniske belysningsarmaturer tilpasset rummiljø og lofttyper, samt en blanding af
loftarmaturer pendelarmaturer i foyer.
Hoved el-tavle placeres i kælder i rengøringsrum.
Belysning etableres alle steder med energivenlige lyskilder som lysrør
og/eller LED lyskilder samt energirigtige for-koblinger. I rum med
tilstrækkeligt dagslys etableres lysregulering og dagslysstyring.

VVS

UD-lamper og panikbelysning etableres iht. gældende myndighedskrav.

Vand og fjernvarme indføres i kælder, hvor der monteres varmeveksler og brugsvandsveksler placeret i teknikskab. Der udføres direkte
fjernvarme til ventilationsvarmeflade og opvarmning sker via radiatorer i alle rum. I foyer og store sal er gulvvarme.

Lysstyring etableres med et anerkendt system som IHC med mulighed for traditionel tænd/sluk tænd/sluk alt, og andre sammensatte
styringer og systemer. IHC kan endvidere anvendes til andre brugsgenstande.

LAN PDS installationer udføres for valgfri anvendelse for EDB, trådløs
netværk, telefoni og andet i omfang tilpasset typisk brug i bygningen.
ADK adgangskontrols system etableres som en blanding af on-line/
off-line briklæser på døre.
Tyverianlæg etableres med skalsikring på facade døre og større
vinder (som kan åbnes) og suppleres med PIR detektorer strategiske
steder.

Akustik
Der udføres akustisk regulering i kontorer, møderum, mm. hovedsageligt via nedhængte eller faste gipslofter, dog i foyer med lydbatts
under trælister.
Store sal har store krav til de akustiske forhold. For at tilgodese disse
indarbejdes en mulighed for variabel akustisk bl.a. med gobeliner og
akustiske regulerbare paneler.
I multirummet sikres høj lydisolation mod 1. sal ved at der indbygges
et isolerende gipsloft under betondækket. Akustisk regulering sker via
det nedhængte loft.
Særligt for multirum og store sal skal de akustiske forhold bearbejdes
i dialog med bygherren, således spændvidden på efterklangstider
mm. fastlægges.
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Arealskema
Stueplan

Ankomst/foyer inkl.vindfang
Store sal
Køkken inkl. Depot/opvask
Multirum
Supplementsrum (øverum)
Kontor organist
I alt

= 90 m2
= 79 m2
= 29 m2
= 57 m2
= 20 m2
= 18 m2
= 293 m2

1. Sal
Sekretærrum
Kopi- og boksrum inkl. Nærdepot
Kirkegårdsleder kontor
Præstekontor
Møderum/ekstra kontor
Møderum til menighedsråd m.fl.
I alt

= 21 m2
= 14 m2
= 16 m2
= 19 m2
= 15 m2
= 29 m2
= 114 m2

Kælder
Garderobe/toilet
Depot til møbler
Baderum til kirkegårdsleder samt plads til reng.art. O.l.

= 30 m2
= 40 m2
= 13 m2

I alt

= 83 m2

Bruttoareal
Stueplan
1. Sal
Kælder

Østfacade 1:100
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= 348 m2
= 271 m2
= 129 m2

Nordfacade 1:100
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Økonomioverslag
Indeks svarende til 130,2
		
Anlæg		

Råhusarbejde

4.170.000 kr.

Lukningsarbejde

1.320.000 kr.

Apteringsarbejde

1.800.000 kr.

Installations-arbejder

2.190.000 kr.

Byggeplads

470.000 kr.

Uforudsete udgifter

480.000 kr.

Samlede håndværkerudgifter
Rådgiverhonorar

vestfacade 1:100
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150.000 kr.

10.580.000 kr.
1.600.000 kr.

sydfacade 1:100
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facaderække mod gormsgade 1:200
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