lyngby
kirke
www.lyngby-kirke.dk

Håndværkeren
renovering kunstneren
2011-12 arkitekten
den kunstneriske konsulent
og menighedsrådet
fortæller
Arkitekt: factum2 ølstykke aps, v. sagsansvarlig arkitekt m.a.a. Anders Alsløv
og sagsarkitekt m.a.a. Nanna Käszner

Kunstnerisk udsmykning:
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Håndværkeren:
Martin Rasmussen, tømrer
Jørgen Demant: Hvad er udfordringen ved at arbejde i en
kirke i forhold til andre huse, du
arbejder i?
MR: I kirken skal man være

mere varsom med sit tømrerarbejde, det er en fredet
bygning. Det kræver stor
omhyggelighed, arbejdet skal
holde længe, længere end 10
år. Og så skal man i en gam-

Arkitekten: Anders Alsløv
mel kirke som Lyngby kirke
hele tiden ’tilpasse’ arbejdet,
f.eks. har tilskæringen af gulvet – at tilpasse trægulvet til
de skæve mure og stengulvet
– været det sværeste arbejde.

Kunstneren: Christian Lemmerz
Jørgen Demant: Udsmykningen
af Lyngby kirke er din første
kirkeopgave som kunstner –
hvordan er det at lave kunst til
en kirke?
CL: Al god kunst er kirkekunst. De temakredse jeg har
arbejdet med, er grundlæggende set forbundet med
kristen ikonografi. Jeg har i
min kunst indtil nu arbejdet
med ’pietaen’, ’moder med
barnet’, ’madonnaen’, ’krucifikset’. Når man ser billeder af
lidelse, kan man enten blive
sadomasochist eller blive påmindet om, at til trods for at
vi har det godt, er der nogen
der lider i vores samfund.
Vores samfund er ikonografisk (=billedmæssigt set)
kristent og ikke buddhistisk.
Det er noget særligt, ikke bare
at være vagabondkunstner,
der sælger sin kunst til gallerierne – altså bare være en
’Euro’, men at være med til
skabe kunst i et rum, der ikke
har nogen nytteværdi ud over
at være til stilhed, eftertænksomhed og omsorg.
Det er fantastisk at bidrage til det særlige rum i vores
samfund, der er et omsorgsfuldt rum.
Man søger ind i kirken for
at møde det åndelige – tavshed, refleksion, besindelse.
Kirken er i modsætning til så

mange andre institutioner
ikke eksponent for underholdning. Kirken er et af de
få steder i vores samfund,
hvor man ikke kan/skal købe
noget – kirken er ikke et
shoppingcenter.
JD: Hvorfor er det vigtigt at
reflektere i en kirke?
CL: Vi tror ikke på politikeren
eller bankmanden længere.
Men religion er mere end
moral og etik. Når en kvinde
ligger syg af kræft, søger
hun religionen. Enten er
man fatalist og nihilist, eller
også er man troende. Der er
en søgen i ethvert menneske. Men samfundet gør det
umuligt at svare på denne
søgen, folk har ingen tomme
rum længere. Man kan ikke
være alene i 4 sekunder, før
man skal sende en sms til sit
barn for at fortælle at man
elsker det. Det er absurd! I
kirken finder man en atmosfære af stilhed. Gennem det
åbnede østvindue i Lyngby
kirke fyldes rummet af
ånd: lys, tavshed, skønhed,
åndelighed. Sammen med
lysekronerne, prædikestolen
og alle de andre ting i kirken
sammenfatter alteret ånden i
kirken. Alteret gør ikke andet
end at understrege kalkmalerierne.

Alteret er et bord. Og det
fungerer først når tingene er
på det: lysestager, bog, brød
og vin. Alteret kommer til sin
ret ved brug – ved barnedåb,
bryllup, begravelse. Alteret
er en skulptur og samtidig en
brugsting. Det er første gang
jeg har skabt en skulptur
som en brugsting. Det er den
største kompliment, man kan
få som kunstner: at lave en
skulptur til et større formål.
JD: Hvordan har det været at
arbejde sammen med et menighedsråd?
CL: Det har været et meget
positivt og åbent samarbejde,
baseret på en gensidig tro på
hinanden. Og så har menighedsrådet været overbærende
over for mig, som kommer
med italienske udbrud. Jeg
har været glad for at have
flere øjne på mit arbejde, at
være blevet inddraget i resten
af renoveringsarbejdet sammen med Michael Kvium, der
har hjulpet med at sætte farver på bænkene. At arbejde i
et kirkerum giver en nødvendighed i arbejdet. Det er
ikke et abstrakt rum. F.eks. så
falder folderne i alteret ikke
tilfældigt. De falder præcis
som de skal!

Som restaureringsarkitekt
har man lært, at når en kirke
skal istandsættes, er der,
selv om man har prøvet det
før, ikke meget der ligner de
tidligere opgaver. Lyngby
kirke har skilt sig ud med 3
markante ting:
• Genåbning af østvinduet,
nedtagning af den gamle
altertavle og opstilling af
nyt alter
• Opførelse af nyt og større
sakristi
• Fjernelse af de faste stolestader i søndre tværskib
Derudover har vi udført
mere justerende arbejder:
flyttet døbefonten, fjernet
kongestolen, ændret stolestadernes rygge fra lodret til

skrå, fornyet varmeanlægget, suppleret belysningen
og ændret farveholdningen i
kirken.
Samtidig har vi søgt at
passe på den gamle Lyngby
kirke i ønsket om at aflevere
en respektfuldt istandsat
middelalderbygning med
både tidligere og vores generations ’fingeraftryk’ tilbage
til Kongens Lyngby sogns
menighed og til kommende
generationer.
Istandsættelsen af kirken
har som anført bestået af
en vifte af enkelte opgaver,
hvilke forhåbentligt samlet
giver en endnu bedre ramme
omkring det væsentligste –
forkyndelsen i sognet.

Stor tak til Ny Carlsbergfondet,
som med sin støtte har gjort det muligt
at skabe et nyt alterparti.

Menighedsrådet: Jørgen Demant,
formand for kirkeudvalget
Næsten 10 års arbejde er
færdigt – nu står der en
nyrenoveret kirke. Arbejdet
er fuldendt. Det begyndte i
2002/03 med et varmeanlæg,
der skulle udskiftes. Men
der var flere forhold i kirken,
der skulle efterses. Derfor
besluttede menighedsrådet at gøre det grundigt og
foretage en helhedsløsning.
8. september 2004 samledes
menighedsrådet i kirken, og
hvert medlem skulle komme
med en ønskeliste til forbedring. Ønsker blev samlet og
gennemgået, og langsomt tog
en gennemgribende restaureringsplan form: renovering
af kirkebænke, nyt alterparti
samt udvidelse af tekniske/
praktiske rum under sakristi.
Det overordnede mål med
restaureringen var at give

kirkerummet en større lethed
og et svæv.
Arkitekt Anders Alsløv
udformede helhedsprojektet.
Kunsthistoriker Mikael Wivel
hentedes ind som konsulent
på et nyt alterparti. Ud af tre
projekter valgte menighedsrådet Christian Lemmerz
som kunstner for det nye
alterparti. Ansøgning til de
kirkelige myndigheder (Kgs.
Lyngby Provsti, Helsingør
Stiftsøvrighed, Kgl. Bygningsinspektør) og Nationalmuseet
kunne gå i gang. Projektets
budget blev på 10,2 millioner
kr. Dertil fik vi fondsstøtte til
kunstnerisk udsmykning fra
Ny Carlsbergfondet.
1. september 2011 lukkede
kirken, og håndværkerne
gik ind ad kirkedøren. Med
stor ildhu og nænsomhed

har de forvandlet kirkerummet i overensstemmelse
med oplægget. Projektet blev
forsinket, idet menighedsrådet undervejs besluttede sig
for – og fik tilladelse til – at
tage bænkene ud i kirkens
søndre tværskib, således at
dette rum kan anvendes til
forskellige andre slags gudstjenester og aktiviteter. Endvidere skulle kalk og gammel
maling på kirkens indvendige vægge renses, inden en
nykalkning kunne foretages.
Det forsinkede yderligere
genåbningen af kirken.
3. søndag i advent 2012
genåbner vi så kirken. Lyngby
kirke kan genkendes, og dog
har den ændret sig. Sådan
som den har gjort det siden
1150, hvor de første kvadre
blev slæbt op ad kirkebakken.

Den kunstneriske konsulent:
Mikael Wivel, kunsthistoriker, dr. phil.
Billedhuggeren Christian Lemmerz har stået for udformningen af det nye alterparti
i Lyngby kirke, og som man
kunne forvente sig af denne
egensindige kunstner, er resultatet intet mindre end overrumplende. Alterpartiet ligner
således ingen andre her i
landet, og som visuelt udsagn
er det stærkt suggererende.
Det består af tre elementer: et vindue, et krucifiks og
et alter.
Vinduet har været muret
til siden renæssancen, men
er nu blevet åbnet igen i sin
oprindelige, gotiske form.
Her havde Lemmerz egentlig
forestillet sig, at sprosserne
skulle støbes efter olivengrene, men undervejs i processen ændrede han mening og
gik i stedet efter strenghed og
monumentalitet. De kraftige,
mørke sprosser er nu fuldkommen regelmæssige og
danner seks ensartede felter,
der lukker sig omkring ruder
af mundblæst glas.

Alteret er langt og smalt og
udført i en hvid, krystallinsk
marmor. På afstand ser det
ud som om det er dækket af
et stort, folderigt klæde, hvilket får det til at minde om en
draperet sarkofag. Folderne
er nemlig hugget så illusionistisk ud, at man som betragter må helt op og føle på dem,
før man bliver overvist om at
de er udført i sten.
Lemmerz kender den
kristne billedverden, og
derfor er der heller ingen
tvivl om, at han med sit
draperede alter henviser til
det ligklæde, Kristus blev
svøbt i, da man lagde ham i
graven. Alteret symboliserer
derfor både Gravlæggelsen og
Opstandelsen, men gør det
samtidig på en så underspillet og absolut moderne facon,
at den enkelte kirkegænger
uvilkårligt vil danne sig sine
egne forestillinger.
Krucifikset havde Lemmerz oprindelig tænkt sig at
udforme som et æble, der bar

et kors, støbt efter to olivengrene. Men undervejs valgte
han at erstatte æblet med en
klump håndæltet ler og olivengrenene med rosengrene,
begge dele støbt i bronze og
forgyldt. Krucifikset kom på
den måde til at rumme et
svimlende perspektiv i sig,
idet leret jo står for Adams
skabelse, mens grenene står
for Kristi tornekrone.
Det gyldne krucifiks,
det marmorhvide klæde og
det mundblæste glas skal
både hver for sig og sammen
skærpe den andagtssøgendes
koncentration omkring det
kristne mysterium. Der er
tale om en form for Treenighed, hvor krucifikset henviser
til Skabelsen og det frugtbare,
og klædet lukker sig omkring
opstandelsens gåde, mens
vinduet lader Verdens Lys
strømme livgivende ind i
koret. Faderen, Sønnen og
Helligånden.
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