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Eksisterende forhold



Før koncert, en sommeraften
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De følgende sider indeholder et skitseforslag med beskri-
velse af tiltag, organisering og budget til omdannelse af 
Sct. Jørgenbjergs Kapel. 

Skitseforslaget tilstræber at bevare kapellets gejstlige og 
højtidlige karakter samtidig med, at husets historie for-
bliver intakt. Få, men stærke, nedslag skal omdanne hu-
set til en moderne  fleksibel koncertsal med god akustik, 
behageligt lys og sundt indeklima. 

Forslaget er baseret på følgende byggeprogram: 
Koncertsal til klassisk og anden akustisk musik med 
fleksibelt siddearrangement og gode akustiske forhold. 
Klimatiseret depot til opbevaring af instrumenter og grej 
samt mindre omklædningsrum med tilhørende toilet til 
musikere. 

Sct. Jørgensbjerg Kapel er en klassisk rød murstensbyg-
ning fra 1930 tegnet af arkitekt Hans Schmidt. Bygningen 
har tidstypiske træk, opført i røde mursten, rødt tegltag 

med markerede gavle og murede felter samt kamtakker. 
Bygningen er velbeliggende tæt på offentlig trafik og par-
kering med synlighed fra en hovedgade. Kapellet er kun 
ombygget i begrænset omgang gennem årene. 

Indsatsområderne ved en ombygning vil være etablering 
af fjernvarme (bygningen er i dag el-opvarmet) samt re-
novering af gulvet. Det nuværende gulv med Ølandsfliser,  
er beskadiget i overfladen grundet fugtproblemer. Der er 
tvivl om hvorvidt ødelæggelsen skyldes opstigende fugt 
eller uhensigtsmæssig rengøringsteknisk praksis. Alteret 
er udført senere og er tegnet af arkitekt Mogens Koch. 
Placering af alterbordet aftales nærmere med den kon-
gelige bygningsinspektør. Derudover skal rummet for-
bedres i forhold til akustik, belysning og ventilation ved 
fremtidig anvendelse som koncertkapel.

K A P E L L E T  -  D E  I B O E N D E  K V A L I T E T E R
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Dæmpet belysning i kanten 

Konstruktion Belyst af dagslys

Eksempel på arrangement

Eksempel på arrangement

Hvidt lys gennem loft

Kunstig dagslysoplevelse

Kunstig dagslysoplevelseDæmpet belysning gennem loft

Dørparti i nutidigt materialeSvag kunstig belysning + dagslys Gulv der fortsætter op af væggen
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L I V  I  K A P E L L E T

 
At tage et eksisterende kapel på en kirkegård i brug som 
en nyt kulturelt samlingspunkt for klassisk og anden 
akustisk musik i Roskilde kræver en helt særlig tilgang. 
Bygningen og det markante kapelrum skal finde en 
balance mellem at være et kulturelt koncerttrum og et 
kirkeligt rum. 

Koncertkapellet skal således rumme et fremtidigt liv, 
vi endnu ikke kender. For at dette skal kunne lykkes, 
må udviklingsstrategien for Koncertkapellet flette sig 
naturligt sammen med de nye brugere og dermed de 
eksisterende ressourcer i Roskilde. Både mentalt som 
fysisk. 

Vores forslag fokuserer på at skabe en realistisk 
udviklingsstrategi for Koncertkapellet. Et nyt koncertsted 
i Roskilde som brugerne, kultur- og musikforeninger, 
musikskoler  m.m. vil føle et ejerskab til, så man derved 
kan favne et fællesskab, der både kan rumme religion, 
kultur og dagligdag.  

* Foreningen Koncertkapellet blev stiftet 7.9.2016. Valgt 
bestyrelse: Hanne Tofte Jespersen (komponist, Dmf 
Roskilde); Martin Ishøy, (sognepræst Sct Jørgensbjerg 
Kirke); Bente Dieckmann; Bent-Erik Rasmussen 
(generalsekretær Schubert Selskabet); Steen Dahl 
Pedersen (Roskilde Musikforenings bestyrelse); Niels-Erik 
Mogensen (souchef Roskilde Musiske Skole). 

SAMLING AF INTERESSENTER TIL ET KONCERTKAPEL
Koncertkapellet er dannet som forening*, der vil 
stå for ombygning og drift af ejendommen efter en 
samarbejdsaftale med Sct. Jørgensbjerg Menighedsråd.  
Brugergrupperne udgøres af arrangører og aktører inden for 
musik i Roskilde & Omegn. De kan inddeles i:

A - Arrangører af et større antal årlige koncerter/
koncertserier, organiseret i foreninger, hvis medlemmer 
udgør kernepublikum, og som derudover tiltrækker mange 
forskellige, skiftende målgrupper afhængig af program:  
PRIMÆRE: Roskilde Musikforening, Schubertselskabet;  
genre: Klassisk
SEKUNDÆRE: Folk Roskilde m.fl. ; genre: Folkemusik.

B -  Institutionelle arrangører, som lejlighedsvis arrangerer 
koncerter: 
PRIMÆRE: Roskilde Musiske Skole; genre: Blandet
SEKUNDÆRE: Sjællands Kirkemusikskole (genre: Vokal 
kirkemusik); Musikaftenskoler m. fl. (genre: Blandet).

C - Professionelt udøvende og skabende musikere 
og komponister - koncerter i forbindelse med egne 
selvstændige projekter incl. lydoptagelser (studio live). 
Genren er blandet. Dmf-Roskilde organiserer ca 80 
professionelle musikere (både klassiske og rytmiske) hvoraf 
en del også er komponister. Adskillige arbejder på tværs af 
genrer.

D-  Lokale amatørkor- og orkestre, Mgk-studerende og andre 
unge ensembler, til udvikling af koncertprojekter.

E - Musikaktører, der samarbejder med professionelle og 
amatører og lejlighedsvis er co-arrangører af koncerter 
og musikbegivenheder. Sangkraftcenter Roskilde Synger 
har kontakt til de lokale kor og forestår workshops 
og opkvalificerende kurser for sangfagligt personale i 
daginstitutioner og skoler mv.

F -  Andre kultur- og kunstinstitutioner, som lejlighedsvis 
fungerer som co-arrangører, ofte sammen med en eller flere 
af ovenstående: Eksempelvis Museet for Samtidskunst, 
Roskilde Kunstforening (samarbejder ofte med Roskilde 
Musikforening), Åben Dans m.fl.

G -  Andre potentielle arrangementer: 
Spil Dansk. Co-produktioner mellem musikforeninger, 
Roskilde Domkirke, Musisk Skole, uddannelsesinstitutioner 
mv. Rødder, Fødder, Stemmer (tidl Roskilde 
Spillemandsstævne). Koncerter arrangeret af nye aktører.

ET MUSIKKULTURELT SAMLINGSPUNKT
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korkoncert - vinter 
De forskellige kor der bruger kapellet, har 
mulighed for at holde koncerter  med plads til 96 
tilhørere 

Foredrag 
Kapellet kommer til at kunne danne rammer om arrangement-
er såsom foredrag, digtoplæsninger mv. 

Klassisk koncert - sommer
Mulighed for større arrangementer med opstiln-
ing af udendørs foyer og mobil bar. Plads til 108 
personer.  

Ét rum med mange muligheder for fleksible opstillinger ved koncert, workshop og andre arrangementer

Vinterhalvåret

Scene i siden

Workshop / Temaarrangementer

Sommerhalvåret

Scene i midten

Koncert med caféopstilling
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Sjællands kirkemusik skole

Musisk Skole: OKT-NOV- DEC; MARTS-APR- MAJ: 1 månedlig koncert

Musikere, orkestre mv.: Enkeltstående koncerter, master-class, workshops, indspilninger.

Roskilde Musikforening: SEPT-NOV &amp; JAN-APRIL: Koncertserie ca. 8 koncerter årligt

Øvrieg koncerter bl.a. med konservatoriestuderende: ca. 5-6 koncerter årligt

Schubert-Selskabet: Sidste to uger af AUGUST: Schubertiade 8-10 koncerter årligt,

APRIL: Junior-Schubertiade cirka 6-7 koncerter årligt

(Vinter-Schubertiade overvejes, måske 5-6 koncerter om 5 år)

Andre mulige aktører:

- Kor: Roskilde Synger samt cirka 30 forskellige lokale større eller mindre kor ( jule- og forårskoncerter, arr.

med koroptræden og fællesang, projektkoncerter mv)

- Foreninger: folkemusik, jazz, verdensmusik, Visens Venner, Roskilde Sangskriverklub

- Sjællands Kirkemusikskole (et par årlige koncerter, som ikke kræver orgel)
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Kapellet kan gennem året huse mange forskellige typer begivenheder, både enkeltstående og tilbagevendende arrangementer. Dia-
grammet viser et eksempel på et årshjul med dels superbrugeres anvendelse i løbet af et år, dels med enkeltstående begivenheder 
som andre arrangører står for. I praksis vil nogle typer projekter strække sig over flere dage, mens kapellet andre dage vil rumme én 
type enkeltstående arrangement i dagtimerne, fx workshop, og et andet om aftenen. Eller en koncertarrangør lægger fx workshops 
for elever/studerende om dagen med de samme musikere, som om aftenen giver offentlig koncert. Til andre tider vil professionelle 
musikere booke kapellet til indspilningsprojekt eller til prøveforløb op til musikdramatisk produktion; musikorganisationer og insti-
tutioner vil lægge stævner og kurser i kapellet.
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Tag

 Skinner til ophæng 
af strækloft

Strækloft

Trægulv

Eksploderet tegning 



9

Kapellet som rum afspejler en særlig helhed mellem ånd 
og sted – mellem jordens og himlens nærvær. Således 
er det også med det fremtidige koncertkapel. Med 
udgangspunkt i kapelrummets tøndehvælv understreges 
de eksisterende rumlige kvaliteter.

I forslaget ombygges og ”renses” kirkerummet indvendigt. 
Al det faste inventar i form af bænke, alter og orgel fjernes 
så rummet frigøres fra sin gamle brug og får et mere 
fleksibelt rum.  Bygningen, konstruktionen og vinduerne 
har så smuk og elegant en karakter og værdi i sig selv, 
at de fortjener en iscenesættelse. Gulvet ophugges, så 
der kan ekstraisoleres, sikres mod indtrængende fugt og 
indlægges ny varme, teknik og ventilation.

Der introduceres to nye arkitektoniske elementer, der 
begge understøtter kapellets iboende rumlige kvaliteter. 
En ny markant gulvflade og et nyt akustisk loft med 
integreret belysning.    

Et nyt plankegulv i massivt douglas giver mulighed 
for etablering af fugtspærre, ny isolering, etablering 
af fjernvarme med integrerede gulvkonvektorer samt 
integrering af ny fremføring af el og teknik. Trægulvet 
vil også bidrage til nødvendig akustikregulering og give 
rummet en ’blødere’ lyd. Derudover etableres et nyt 

lysende akustikloft bestående af udspændte akustik-
tekstiler monteret  på det eksisterende tøndehvælv 
så formen af dette bibeholdes. Tekstilerne udføres i 
samarbejde med producenten,   så der opstår den ønskede 
akustiske spændvidde i forhold til efterklangstider. 
Det udspændte hvælv af hvidt akustiktekstil giver 
mulighed for at integrere rummets belysning ved at 
akustikdugen belyses bagfra eller nedefra i loftsgesimsen 
i rummet med ikke-synlige belysningsarmaturer i LED. 
Dette giver optimal mulighed for at regulere både 
belysning og stemning i selve rummet som et nærmest 
scenografisk element. Belysningen kan eksempelvis 
om aftenen illudere dagslys under åben himmel eller  
som et klassisk kirkerum med varmt oplyst kirkehvælv. 
Endvidere opsættes mobile akustikgardiner, der sikrer 
fleksibel regulering i forhold til forskellige akustiske 
behov. I skinnerne til akustikgardiner integreres lys- og 
galleriskinner med mulighed for fleksibel fokusering af 
lyssætning.

Det eksisterende siderum til kapellet anvendes som 
instrumentdepot og som bagområde til kunstnere 
med et lille toilet, samt trappe op til et ubrugt 
loftsrum der istandsættes og anvendes som en lille 
kunstnergarderobe. Det eksisterende tekøkken anvendes 
fortsat som tekøkken.

T O  N Y E  E L E M E N T E R : 
G U L V  O G  H I M M E L R U M 
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Kapellet er centralt belligende i Roskilde, nordvest for den gamle bymidte. Det ligger 
mellem rekreative grønne områder og med gode parkeringsmuligheder omkring sig. Der 
kører busser fra både Sct. Hans gade og Møllehusvej.

K O N C E R T K A P E L L E T  I  R O S K I L D E 

Placering i Roskilde - bymidten vist med stiplet linje

Nærområdet
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Koncertkapel

Depot

Udendørs 

foyer

Parkering

Nye toiletter

Kirkegård

Sankt Hans Gade

situationsplan 1:500
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Kapellet har en entydig kontakt til byen ved at være 
placeret lige ved hovedindgangen til Sct. Jørgensbjerg 
Kirkegård. Ved større arrangementer i sommerperioden 
som fx Schubertiaden vil forpladsen foran kapellet kunne 
udgøre en udendørs foyer. 

Mobile hvide stålmaster og hvid udspændt sejldug 
opstilles ved særlige lejligheder foran kapellet og danner 
tag over den midlertidige foyer i byens rum. Tekstilerne 
oplyses bagfra som loftshvælvet i kapelrummet og 
danner en festlig velkomst mod byen ved at trække 

kapelrummets stemning med helt ud i byens rum. Et 
signal om at den aften er kapellet et festhus.

Øst for kapellet ligger den smukke graverbygning , 
som rummer toiletter. Disse eksisterende faciliteter 
forestilles anvendt som publikumstoiletter, og der vil 
blive etableret et handicaptoilet i bygningen. Dermed 
sikres fuld tilgængelighed for alle til arrangementer 
i koncertkapellet. I vinterhalvåret indrettes foyeren i 
kirkerummet.

A N V E N D E L S E  G E N N E M  Å R E T
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Materialekarakteren er lys og enkel. Materialerne er 
få, robuste og er valgt ud fra de stærke påvirkninger en 
offentlig bygning skal kunne modstå. Intentionen er 
at skabe et lyst og markant stemningsfuldt rum med 
en mulighed for at regulere belysning og akustik i et 
afgrænset omfang uden af rummets smukke karakter 
svækkes. 

KONCERTKAPELLET 
UDVENDIGE ARBEJDER:
Det eksisterende murværk eftergås for fugereparationer 
og taginddækninger eftergås  i udsatte områder for 
utætheder. 

INDVENDIGE ARBEJDER:
Eksisterende fast inventar af bænke, alter og orgel 
fjernes. Alterbordet er tegnet af arkitekt Mogens Koch og 
tænkes genanvendt.

INDVENDIGE GULVE - KAPELRUM
Det eksisterende gulv i kapelrummet ophugges og der 
etableres ny fugtmembran, isolering, fremføring af nyt 
varmeanlæg med fjernvarme og nye el-installationer 
(gulvstik). Der etableres nyt gulv i Douglasplanker olieret 
i natur. Gulvet føres op af væg som højt panel af hensyn 
til såvel akustikregulering som vedligehold.

UDVENDIGE VÆGGE
Kapellet skønnes at være i massivt murværk. Der er 
derfor ikke mulighed for yderligere isolering uden at 
ændre rummets udtryk og akustik markant.
Alle eksisterende vægge overfladebehandles og kalkes 
indvendigt.

VINDUER
De eksisterende vinduer bevares og der udføres nye 
specialtilpassede forsatsglas indefra.

OPVARMNING / KLIMASTYRING / VENTILATION
Der  udføres nyt varmeanlæg  med fjernvarme. Varmeanlæg 
get indføres i det lille depot / garderobe ved forrum og føres 
i nyt gulv til gulvkonvektorer med integrerede træriste. 
Loftsrummet efterisoleres og der etableres nyt 

ventilationsanlæg i eksisterende loftsrum, der kobles 
til kapelrummets gavle. Ventilationsriste udføres 
integrerede i loft som ikke synlige elementer. 

LOFT OG VÆGGE - AKUSTIK 
På det eksisterende tøndehvælv påmonteres skinner 
til montering af udspændt hvid akustiktekstil i løbende 
baner med 2-3 meters bredde. Akustiktekstilerne udføres 
så de tilpasses den ønskede akustiske effekt. Evt. 
yderligere regulering foretages med lydgardiner som 
mobile elementer der kan fjernes når de ikke er i brug. 
Der henvises i øvrigt til udarbejdet akustikrapport fra 
Akukon.

BELYSNING
De udspændte akustiktekstiler belyses bagfra med 
energibesparende LED belysning. Belysningen giver 
mulighed for stemningsregulering af rummets atmosfære 
og tilpasses det enkelte arrangement. Belysningen 
udføres ikke synlig og serviceres fra loftsrum eller indefra 
kirkerummet ved loftsgesimsen afhængig af de endelige 
ønsker i forhold til tilpasningsmuligheder.

UDEAREALER / PARKERING
Landskabet omkring kirken bearbejdes minimalt for 
at undgå dyre anlægstiltag. Der er nem adgang fra den 
eksisterende parkering mod Skt. Hansgade og ved
Sognegården, dvs. også på vestsiden af kirkegården. Disse 
P-pladser kan suppleres efter behov med parkering på 
den anden side af Skt. Hansgade. Der kører regelmæssigt 
offentlig bus.

Bøsninger til sejloverdækning ved midlertidig udendørs 
foyer udføres som punktfundamenter i eksisterende 
belægning.

TILGÆNGELIGHED
Bygningen opføres med en tilgængelighed, der 
sikrer lighed for alle brugere. Bygningen er tæt på 
handicapparkeringspladser. Der etableres niveaufri 
adgang til koncertrum og der etableres handicaptoilet 
ved eksisterende toiletter i det tilstødende graverhus. 

K O N S T R U K T I O N E R  O G 
M A T E R I A L E R 


