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En flot farvckoxp*siiion kan have afgørende betydning for oplevelsen af en

*e"jlig kirke, og et enkelt forkert farvevalg kar: ø§«iægge selv det srxukkssttr rum,

skrivær Ånne Kappel, arkilxkt MAA og ph.d. på afhandlingen "farver & arkitektxr" i

der:n* »rtiksl, dar indlsdes med et besøg i Vestre Fængsels kirke,

Månen er næsten fuld og hænger oppe

mellem drivende skyer en mørk og

blæsende aften på Vigerslev All6. Klok-

ken er næsten otte, 0g jeg har en aftale

med Vestre Fængsels præst om at se

fængslets kirke. Stemningen ved muren,

som omgiver fængslet, er lidt som at

være tilbage i Berlin, da byen stadig var

delt. Bag muren er der lys i nogle vinduer

med tremmer for. Hvem mon sidder der?

Hvorfor? 0g hvor længe?

Præsten kommer, og vi bliver lukket ind ad

døren ved siden af hovedindqanqen.

Bygningerne er fra 1885 og meget

velholdte. Vi taler - samtidig med at jeg

forsøger at fatte, hvordan det må være at

være her for alvor. De indsatte er fortrins-
vis varetægtsfængslede, dvs. personer,

som venter på at få en dom, oq som må-

ske knap nok har fattet, hvad de har været

involverede i. Jeg ser ikke nogen, og ingen

ser mig, Det må ikke ske, og det er derfor,

jeg er her på det lidt underlige tidspunkt.

Vi går op, gennem en fint udsmykket

gang, et lille bibliotek og står så pludse-

lig i det fantastiske kirkerum, som Peter

Bonde på initiativ af Statens Kunstfond

ændrede meget gennemgribende i 2002.

Resultatet er storslået - utroligt flot. En

af de fineste, frækkeste og flotteste kirker
jeg nogensinde har oplevet!

Kulørstærk komposition
Kirkerummet er helt enkelt i sin form. Man

kommer ind under et orgel og kan gå lige

mod alteret i et højloftet hvidt rum. Der er

vinduer til begge sider, og dem har Bonde

befriet fra fortidens tremmer og påført

nogle hvide tryk. En midtergang leder op

til et alter i krydsfiner under tre meget

store, overvejende grønne, billeder. De

illustrerer muligvis Faderen, Sønnen og

Helligånden, En række bænke uden ryglæn

med hynder i fortrinsvis stærkt kulørte

farver står på hver side af gangen - hyn-

dernes farver skifter fra række til række -
brun, turkis, rødblå, blårød, gul, blå, rød og

endnu en blå. På den ene side af alteret
står et flygel, på den anden den mest vid-

underliqe døbefont i form af et gammelt

dåbsfad på en lyserød form, som er sat på

et understel fra en gammel kontorstol.

Helheden hænger sammen. Her er skabt

et sted, som i ordets bedste betydning

virker rent. 0et er som om, at Bonde har

hevet en masse dystert gammelt skyld-

befængt skidt ud og givet plads til nyt liv.

Farverne på bænkene er friske, stærke

og fylder visuelt så meget i rummet, at

rummets arkitektur ville falde fra hinan-

den uden den kulørstærke komposition,

som de tilsammen udgør. Bænkene er

næsten ti år gamle, men ser ud som nye.



Menigheden må sætte pris på kirken, når

den passer så godt på den. Det må også

opleves som frisættende at komme fra en

lille celle til det højloftede glade rum.

I al sin enkelhed - bænke med stærkt

kulørte sæder, en lyserød døbefont, store

malerier på endevæggen oq udsmykning

af vinduer ud til det fri - opleves kirkerum-

met som en meqet stærk og moderne

helhed, hvis styrende kunstneriske id6

er helt rigtig, 0g hvorfor så det? Der er

selvfølgelig flere gode grunde; men en

meqet vigtig pointe er, at kirkerummet er

qammelt og har en historie, som givetvis

ingen eller kun ganske få ønsker at huske,

Derfor har det været på sin plads at re-

novere så voldsomt og med et så absolut

moderne udtryk,

Vellykket rumli g helhed
Det er meget sjældent, jeg begejstres,

som jeg blev i fængslets kirke, Men det er

spændende og sjældent, når farven som

kunstnerisk eller arkitektonisk virkemiddel

bidrager så altafgørende til en vellykket

rumlig helhed. Det er en fint at erfare,

hvor stor en forskel, der kan gøres for

stemningen i et rum som helhed ved at

vælge de rigtige farver,

Det er lidt ærgerligt, at vi ikke alle kan

gå ind og opleve den smukke kirke, men

omvendt er detjo en god tanke, at det for

en gangs skyld er de mennesker, der nok

har mest brug for det, som har fået det

be dste,

Kirken er beskrevet og illustreret meget

fint i Mikael Wivels bog Kunsten i kirken.

Hvorfor ikke farver alle steder?
Nårjeg nu synes, at projektet i kirken i Ve-

stre Fængsel er så godt, hvorfor synes jeg

så bestemt ikke, at flere af landets kirker

skal udsmykkes på en liqnende nærmest

revolutionerende og farverig måde? 0g

hvordan hænger min begejstring for de

stærkt kulørte farver i Vestre Fænqsel Kir-

ke sammen med, at mine egne farvevalg i

forbindelse med en anden kirkerenovering

blev nogle forskellige grå farver?

Den kulørte løsning i Vestre Fængsel Kirke

er så god, fordi den passer til den meget

specielle brug, som kirken har. Menighe-

dens medlemmer befinder siq typisk kun

få måneder på stedet, og de har derfor

ingen fortid, ingen minder, som knytter

siq særliq lang tid tilbage i kirkerummet.

Dette er en meget væsentlig forskel i

forhold til næsten alle andre kirker,

Var det ret voldsomme restaurerings-
princip fra Vestre Fængsel Kirke blevet

anvendt i en almindelig sognekirke, ville

det givetvis også afstedkomme en del

diskussion. Kirkerummene er jo en slags

fælles mindestuer for både den enkelte,

familien oq forfædrene, Det er der, man

blev døbt - og ikke noget s0m helst andet

sted, Kirkerummene er også rammer om

konfirmation, bryllup og begravelse -
store mærkedage, som står stærkt i de

flestes erindring,

0g endelig er kirken også i brug på søn-

og helliqdage, hvor rummet har betydning

s0m ramme om menighedens fælles liv.

Mange føler sig knyttede til disse min-

der, og det er derfor ofte forbundet med

oplevelse af tab, når et kirkerum ændres -
også selv om det nye bliver både smuk-

kere og mere funktionelt,

Behov for omtanke
Selvfølgelig er det ofte meningsfuldt at

renovere en kirke, Tiderne ændrer sig og

medfører nye krav, og almindelig slitage

kræver også sit. Man kan ændre radikalt

ved store bygningsmæssige indgreb, og

man kan ændre mere ad hoc, hvor f.eks,

Resultatet er storslå-

et - utroligt flot. En af

de fineste, frækkeste

og flotteste kirker,

jeg nogensinde har

oplevet!

betrækket på bænkene udskiftes, når der

er slidt igennem pinligt mange steder.

Begge måder medfører, at det arkitek-

toniske udtryk som helhed ændres. En

forkert hyndefarve kan faktisk ødelægge

den rumlige oplevelse af et interiør totalt.

Eller måske kan den nye farve, hvis man

altså vælger rigtigt, gøre rummet til en

ny og bedre helhed Farver er et meqet

stærkt, men historisk set undervurderet,

arkitektonisk virkemiddel.

Med farvevalg kan vi dog påvirke vores

fysiske omgivelser radikalt - og ibedste

fald skabe stor 0g meningsfuld skønhed

som i Vestre Fængsel Kirke,

Farver er svære at styre
Farver er meget følsomme og kan være

svære at styre, men de er ikke umulige at

håndtere, Det kræver dog overblik 0g pr0-

fessionalisme. Tænker man sig ikke grun-

diqt om, men vælger farver ud i det blå,

er chancen for et godt resultat minimal.

Det nytter ikke at vælge sin yndlingsfarve,

fordi den sandsynligvis ikke er den riqtige

set i en større sammenhæng, og det er

selvsagt meget skidt for kirkens arkitek-

tur, hvis der går politik ifarvevalgene.

Gode beslutningstagere går til opgaven

med en passende ydmyghed og respekt -
og allierer sig med kompetente rådgivere.

Mange reagerer stærkt følelsesmæssigt

på farver, så det er hamrende vigtigt, om

resultatet bliver fængslende flot eller bare

fo rkert.


