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UDVEKSLING  

Exner-bygningens massive udtryk spiller en visuel 
rolle til Trinitatiskirkens langstrakte kirkeplads. 
De første overvejelser i projektet handlede om 
at give Sognehuset ny åbenhed og transparens 
udadtil, mens samtidig at bevare sit kontekstuelle 
udtryk som bagvæg i byrummet.

Sognehusets tre murerfag er blevet åbnet op, 
men alligevel afslører facaden ikke alt. 
En skærm bliver det sammenbindende og  
adskillende membran mellem inde og ude. 

Et gitter indkranses af en kassette med dybde til 
glasset.  Gitterets dybde og stålets patina skaber 
en illusion om tyngde og lukkethed. 
Forfra fremstår skærmen spinkel og let mod åb-
ningen, og fra siden bliver skærmen igen tillukket. 

GRID OG ORNAMENT  

Skærmens gitter træder frem som et selvstændigt 
ornament. 

Med ornament menes en udsmykning i arkitek-
turen eller i håndværket, bestående af guren, 
T’et, og gentagelsen af T’et til et samlet mønster. 
Begrebet grid refererer til gitterets stramme 
stilistiske struktur, mens ornament i højere grad 
refererer til gitterets dybde, sto ighed og dekora-
tive patinering, altså de skulpturelle virkemidler.

Skærmens metallisk rustbrune materialitet efter-
ligner de rødbrune murstens farvenuancer. Git-
terets T-grid mimer bygningens murstensforbandt 
med samme tætte mønster og størrelsesorden. 
Det detaljerede håndværk bryder facaden ned, 
som vi kender det fra middelalderens bygninger.



Skærmen  -  om den arabiske kassette  er skærmen et p sat a adeelement  en membran mellem privat og o entligt.
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REFLEKTION

I skærmens niche opstår rum mellem glas og 
gitter, hvor tilbagekastede re eksioner skaber 
uendelige billedlag. 
T’erne re ekteres enkeltvis og sammen ettes på 
ny. De skaber højtidelige lysspil på jorden. 

Vi oplever, at re ektionerne changerer i 
spejlbilledet, når vi bevæger os rundt på pladsen. 
Griddet fortættes og slører indkigget til 
menighedssalen, det private, uden at begrænse 
facadens transparens.

Menighedssalens lysekroner er enkelt formgivet 
og danner harmoni i modsætning til det 
fragmenterede. 

Kasetten er hårdtskåren og udstiller spejlingen 
som en billedramme fremviser sit værk.



Invitationen. r l gerne bnes  brydes gitter aden op og peger p  en gang b de angrebslystent og inviterende ud 
mod pladsen.  ra pladsens ade kan vi entrere og deltage i ællesskabet.

INDIVID OG FÆLLESSKAB

Som sognehus indgår bygningen i et kirkeligt 
forhold til Trinitatis Kirke. Huset varetager rollen 
som socialt samlingspunkt både for den private 
forsamling og offentligt besøgende, og skal 
derfor også kommunikere udvekslingen imellem 
fælleskaberne. 

Fortællingen indgår i skærmens symbolske 
afbildning.  
I udviklingen af gitteret lægges vægt på forholdet 
mellem fragment og helhed, hvor fragmentet 
– T’et – symboliserer individet. Som individer 
er vi fragmenter af en større helhed, men i 
sammenkomsten opstår fællesskabet. 
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