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RENOVERINGEN AF FREDERIKSHAVN KIRKE
Redegørelse fra renoveringsudvalgets formand, Steen Hvid Mortensen på menighedsmødet 19. maj 2015
Menighedsrådet ved Frederikshavn Kirke arbejder med et projekt for renovering af kirken. Menighedsrådet forklarede ved Menighedsmødet den 20. maj 2014, at de revner som vi har observeret i
hvælv og korbuer, har fået os til at undersøge, om vi kan fastlægge årsagen til disse revner. Dette
mente vi var ansvarligt, inden vi gik i gang med en stor og dyr renovering. Der måtte ikke opstå
revner igen kort tid efter renoveringen.
Vi igangsatte derfor geologiske undersøgelser af jordbunden omkring kirken. Vi har nu fået resultatet af den sidste af de to geologiske undersøgelser. Som omtalt i pressen og fjernsyn viste de geologiske undersøgelser, at kirkens fundament ikke er særlig dybt og godt kunne ønskes bedre. Samtidig
blev vi gjort opmærksom på, at nogle af træerne omkring kirken havde vokset sig rigeligt store, og
dermed suger en del vand fra jorden omkring kirken. Derved ændres der lidt på jordlagene omkring
kirken.
Menighedsrådet har diskuteret og undersøgt muligheden for en forbedring af dette. Træerne kan
måske beskæres eller helt fældes. Forstærkning eller ændring af kirkens fundament er straks langt
vanskeligere. Der er mulighed for understøbning af fundament, men det er dyrt, og der er en risiko
for at der kommer skader på kirken. Skader på kirken ønsker ingen i sogn eller menighedsråd.
Vi har derfor valgt at rådføre os med den Kongelige Bygningsinspektør (Niels Vium), Nationalmuseet
(Michael Andersen), Kirkegårdskonsulent (Mogens Andersen) og vores renoveringsarkitekt (Brøgger). På et møde afholdt i Frederikshavn den 10, februar 2015, blev kirken besigtiget udvendigt og
indvendigt af de nævnte specialister samt Menighedsrådet.
Den Kongelige Bygningsinspektør roste menighedsrådet for rettidig omhu, idet vi havde påtalt revnerne over for Frederikshavn Kommune i forbindelse med arbejder med grundvandssænkning i området, og samtidig fået foretaget geologiske undersøgelser.
Både den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseets konklusion er, at revnerne i vores 123
årige kirke ikke er til fare for kirken eller dens brugere, hvorfor understøbning af fundament vil være
en unødvendig udgift og med risiko for skader på kirken. På så gammel en bygning må vi forvente
revner nu og da, som så skal udbedres.
Vi kan derfor nu forsætte med vores renoveringsprojekt uden at skulle gøre noget ved fundamentet.
Vi har samtidig aftalt fældning og beskæring at træer med Kirkegårdskonsulenten.
Vi har fået fældet to træer på syd øst siden af kirken.
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Med frigørelsen for at skulle understøbe kirkens ydremure og de fire søjler i kirkerummet har vi sat
processen i gang med renovering af kirken igen.
Vi har udarbejdet en kontrakt med vores projekt arkitekt Brøgger for udarbejdelse af et projekt til
godkendelse af stift, provsti og den Kongelige Bygningsinspektør samt nationalmuseet. Denne kontrakt er udført med juridisk rådgivning fra stiftet, og er fremsendt til Provstiudvalget for godkendelse. Efter godkendelse kan MR underskrive og arkitekten går i gang.
Vi har ikke fået så store økonomiske ressourcer stillet til rådighed, som vi kunne ønske os, men for
de midler vi har adgang til ønsker vi følgende udført ved renoveringen.










Ændret fortrappe, så hoveindgangen er handicap venlig.
Nyt varmeanlæg, som medfører fremtidig drift besparelse.
Nye gulve i kirke og kor.
Nye bænke og stole i grundplan.
Indvendig maling og kalkning.
To nye trapper til pulpitur, så der er flugtvej.
Ny indramning af alterbillede.
Afdækning og rensning af orgel.
Reparationer af udvendigt murværk.

Da kirken som bekendt er over hundred år (123 år) skal vi rådføre os med både den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet. Vi har derfor haft besøg fra Nationalmuseets kalkningstjeneste
den 25. marts 2015, for at fastlægge hvilke materialer vi kan bruge. Kirkens hvælv er plasticmalet,
så det er hvad vi kan gøre igen. Der kan ikke kalkes uden afrensning.
Den 6. maj 2015 har vi igen besøg fra nationalmuseet for at besigtige inventar og udstyr i kirken.
Dette for at fastlægge, hvilke ting må vi ændre, udskifte, måske male eller sætte i depot?
Hvornår kan man så se, at der sker noget i eller ved kirken? Vi skal have godkendt projektet med
vores 9 ønsker af provstiudvalg, Stift, Kongelig Bygningsinspektør samt nationalmuseet inden vi kan
udføre detailprojektering og derefter licitation. Dette kan i bedste fald være færdigt med udgangen
af 2015.
Hvornår er vi så færdige med at renover kirken?
Opnår vi at have detailprojekteringen og licitation færdig i 2015, kan renoveringen udføres i 2016,
hvor målet er at starte efter konfirmationer i april/maj og så indvi kirken lige før jul i december.
Bliver vi af en eller anden grund forsinket til start i 2016, vil det være i samme tidsramme i 2017.

