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UDENRIGSMINISTERIETS JULEKORT 2010

Det romantiske billede af den typiske danske landsbykirke  passer dog 

kun på et fåtal af de danske landsbykirker… 



UDENRIGSMINISTERIETS JULEKORT 2010



§ 3. Kulturministeren kan 

frede bygninger og 

selvstændige 

landskabsarkitektoniske 

værker af væsentlig 

arkitektonisk eller 

kulturhistorisk værdi …. 

§ 4. Bygninger opført før 

år 1536 er uden særlig 

beslutning fredet efter 

denne lov.

§ 5. §§ 3 og 4 gælder ikke 

for kirkebygninger, så 

længe de er omfattet af 

loven om folkekirken.

Hensyn under ændringer af kirker 

(sideordnede):

•At kirkebygningen skal danne den bedst mulige 
ramme om   de kirkelige handlinger og andre 
kirkelige aktiviteter.

•At kirkegården skal være et tilstrækkeligt 
rummeligt og værdigt begravelsesområde.

•At der ikke sker forringelser af de kulturværdier, 
der er knyttet til kirkebygningen og kirkegården.

Selv middelalderlige kirker er defineret som 

brugsbygninger. De administreres af Kirken selv, 

med Kirkeministeriet (stiftsøvrighederne) som 

den øverste myndighed.

De kongelige bygningsinspektører og 

Nationalmuseet er sammen med en række 

specialkonsulenter Stiftsøvrighedernes rådgivere
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• - eksempelvis 

åbning af østvinduer, fleksibilitet, størst 

mulig bekvemmelighed. Digitalisering. 

Afsmitning fra verdslige bygninger (pas 

på!)



Nationalmuseets arbejde:

Høringssager (anmodninger om udtalelser fra stifterne) – i 
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og inventar samt forespørgsler og ønsker om møder mm. fra 
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2019 975 stk.  

Andre sager (anmodninger om besigtigelser af kalkede flader 

og inventar samt forespørgsler og ønsker om møder mm. fra 

andre end stifterne: gennemgående i et antal på omkring det 

halve af høringssagerne. 

Nationalmuseets medarbejdere kommer i hele landet – på kon-

sulentrunder, på besigtigelser, for at gennemføre arkæologiske 

sonderinger etc.

For konservatorer og arkæologer gælder, at første besøg typisk 

er gratis. Hvis der skal udføres konservering eller arkæologi, 

skal der betales. Et kulturhistorisk besøg er altid gratis.
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Et gennemarbejdet projekt

Kvalificerede implicerede

Gode begrundelser for ændringer

Pas på den aktuelle kirkes sjæl!

• De danske middelalderkirker afviger fra alle andre 

middelalderbygninger ved ikke at være fredede. De 

defineres som brugsbygninger og hører under de 

kirkelige myndigheder

• De danske middelalderkirker har teknisk set en helt 

anden arkitektur end nyere bygninger. Moderne 

metoder kan ikke uden videre overføres. Moderne 

materialer kan især ikke uden videre overføres

• De danske kirker er produkter af deres sognes 

geologiske, geografiske, klimatiske og kulturelle 

forhold. Ikke to er ens. I historiske kirker er der føjet til 

og trukket fra, orkestreringen har skiftet, men helheden 

er (forhåbentlig) fortsat i harmoni

• Det må gerne ses, at kirken er blevet brugt og bruges 



Der kan udmærkes tilføjes nyt til kirkerummet 

– men det må i ethvert tilfælde vurderes, om 

den værdi, der tilføres, er større end den, der er, 

og om kirkens sjæl bevares. 
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Udskiftning af både altertavle og døbefont



Eliminationen af en stor altertavle 

til fordel for et mere minimalistisk 

alterparti har i mange år været en 

hyppigt tilbagevendende mode. Det 

kan være fint, hvor koret fortsat er i 

stand til at leve op til rollen som 

rummets tyngdepunkt.



Men hvis 

koret ikke har 

den fornødne 

tyngde eller 

hvis resten af 

kirken er fyldt 

med store 

inventarstyk-

ker og/eller 

gravminder, 

vil en 

forenkling af 

koret 

forstyrre 

balancen i 

hele 

kirkerummet 

og gøre 

alterpartiet til 

noget 

sekundært



Manipuleret foto 



Der er også tilbage-

vendende ønsker 

om at erstatte faste 

stolestader med løse 

stole. Det kan være 

en rigtig dårlig ide, 

især hvis stolesta-

derne er gamle og 

måske med både 

udskårne låger og 

gavle. Stolestaderne 

udgør en solid 

sokkel for rummet; 

de holder sammen 

på de forskellige 

dele og understreger 

rummets retning. 

Med løse stole vil 

det hele blive mere 

diffust og uden 

sammenhæng. Et 

menighedsråd gik 

for nogle år siden 

endnu videre -



- det ønskede 

nemlig 

rummet 

‘vendt’, så 

koret blev til 

dåbskapel og 

skibets 

længderetning 

blev udnyttet. 

Ønsket blev 

IKKE 

efterkommet

Manipuleret 

foto



Hensynet til kirkens sjæl gælder også 

dens omgivelser. Der kan eksempelvis 

være et ønske om at få en sognegård 

udvidet med en tværfløj. Arkitekten 

foreslog, at tværfløjens bredde skulle 

være som fra den lodrette, røde streg til 

husets hjørne, dvs. at det ville være 

nødvendigt at eliminere trekantgavlen.



Huset er fra 1920’erne og ikke fredet –

men ved at fjerne dets trekantgavle 

fjernes også dets mest markante træk 

og dermed i bund og grund dets 

personlighed. Eftersom gavlen kan 

reddes ved at gøre tværbygningen 50 

cm smallere, bør det ubetinget være 

det, der sker.



Her er en kirke bygget til et meget åbent 

landskab i tidens løb blevet omgivet af en 

selvgroet skov. Men en ‘Exner-fredning’ 

siger, at der skal være frit indkig til 

kirken fra nord og vest. Da dette også er i 

overensstemmelse med naturen af det 

landskab, hvori kirken ligger, bør skoven 

fjernes – måske med undtagelse af en 

bræmme imod landevejen.



Og glem ikke alle de små detaljer, der gør 

netop denne kirke til det, den er. Pas især på, 

hvis det drejer sig om ting, der kan flyttes -
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TAK! 


