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I middelalderens Europa herskede en enhedskultur, hvor 
kirken og troen gennemtrængte alle aspekter af samfun
det. Det var en storhedstid, hvor handel og håndværk flo
rerede, hvor der blev opført læreanstalter for de videbe
gærlige og asyler til de nødlidende. Her opstod også de 
gotiske katedraler som en kollektiv vision, der forenede 
arkitektur, kunst og religion i en samlet form, som aldrig 
siden har set sin lige. Et mægtigt fikspunkt i middelalde
rens bysamfund, hvor alle aspekter af livet konvergerede i 
en fortætning af æstetisk og teknisk mesterskab. En ære
frygtindgydende menneskeskabt port til Guds rige, para
dis og evigheden.

Sankt Knuds Kirke i Odense med dens gyldne pragt
alter stod først færdig i 1499 efter at have været undervejs 
gennem to århundreder. Men selv om den er et sent 
 eksempel, besidder Skt. Knud den selvfølgelige æstetiske 
autoritet, som karakteriserer gotikkens bygningsværker. 
Uanset at kirkerummet er blevet gennemrenoveret, hvid
kalket og renset for tidens spor, lyser den ånd, som skabte 
dette sted, fuldstændig klart for den nutidige besøgende.

Middelalderens store tænker Thomas Aquinas skrev 
om skønheden, ikke som et fænomen forbundet med tin
gen i sig selv, men som et resultat af hvert enkelt ele
ments formålstjenlighed i det store billede. En manifesta
tion af skaberværkets enhed, som stenen i hvælvingen, 
hvælvingen i kirken og kirken i kosmos. Gotikken er et 
fysisk vidnesbyrd om dybden og vedholdenheden i det 
åndelige fokus, der herskede i den kristne kultur gennem 
de første mange århundreder. I dag er vores verden frag
menteret på utallige måder, og vi kan ikke imitere forti
dens æstetik, uden at det bliver til tomme kulisser. 

Vi skal finde vores egen form, men den stræben mod 
helhed og sammenhæng, som den gotiske domkirke er et 
idealbillede på, er stadig den bedst tænkelige retnings
giver for udviklingen af kirkens rum.
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Denne bog handler om kirkens rum som en helhed af 
kunst, arkitektur og religion. Bogen er i første omgang 
tænkt som redskab til inspiration og praktisk, kunstfaglig 
vejledning for menighedsråd, der går med ønsker om 
æstetisk fornyelse i deres kirker. Men vores håb er, at bo
gen samtidig vil være af interesse for alle, der holder af 
kirker og den visuelle kultur, som knytter sig til dem. 

Akademiraadet for de Skønne Kunster er statens kon 
sulent i kunstneriske spørgsmål. Udvalget for Kirkekunst 
har til formål at rådgive menighedsrådene, provstierne, 
stiftsøvrighederne og Kirkeministeriet i forbindelse med 
kunstneriske tiltag og æstetisk fornyelse i kirkens byg
ninger og på kirkegårdene. 

Vi takker Augustinus Fonden, hvis støtte har gjort det
te projekt muligt. 

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst,
januar 2022

FORORD
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Danmarks kirkerum har igennem tusind år undergået 
stadige forandringer, men hastigheden i denne transfor
mation er som andre processer i vores samfund accelere
ret med tiden. Som aldrig før er kirkerne i de seneste år
tier blevet gennemrenoverede, og centrale elementer 
som alterborde og alterbilleder er blevet udskiftet i et 
stort omfang. Denne bølge af æstetisk og kunstnerisk for
nyelse er både udtryk for en levende kirke og for den 
økonomiske rigdom i vores samfund. Men det er også en 
demonstration af søgen efter visuel mening i en foran
derlig tid.

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst følger denne 
udvikling nøje. Udvalget, hvis historie går mere end 180 
år tilbage, blev oprindelig nedsat for at sikre kvaliteten af 
alterbillederne i kongerigets kirker. Siden er det blevet 
udvalgets opgave at hjælpe menighedsrådene gennem alle 
aspekter af den ofte komplicerede opgave, det er at forny 
en kirkes udtryk. Det foregår ved besøg i kirkerne, samta
ler med menighedsråd, analyse af de påtænkte projekter 
og rådgivning om mulige samarbejdspartnere. Udvalgets 
målsætning er at give kirkerne de bedst tænkelige forud
sætninger for at træffe valg, der fører til et resultat, som 
både er funktionelt og har langtidholdbare kunstneriske 
kvaliteter. 

Kirkens Rum og tilhørende hjemmeside er tænkt som 
en guide, der kan understøtte og inspirere menighedsrå
dene i denne proces. De kirkerum og den kirkekunst, vi 
præsenterer i det følgende, er udvalgt som eksempler på 
forskellige distinkte typer kirkeæstetiske udtryk. Det er 
steder, som på hver deres måde danner afklarede, tydelige 
billeder, men selvfølgelig udgør de udvalgte eksempler 
ikke et udtømmende katalog over udviklingen i folkekir
kens visuelle kultur. 

Mange af de kunstneriske fornyelser, som er sket i dan
ske kirker gennem de senere år, er vellykkede. Hvert enkelt 
projekt har været gennemtænkt fra kirkernes side og er 
udført af kompetente fagfolk med stor sans for kirkerum
met, dets historie og funktion. 

Af og til er det imidlertid gået mindre godt og som
metider endda meget dårligt. I værste fald med perma
nente ødelæggelser til følge. Som udgangspunkt for for
ståelsen af de processer, der fører til velfungerende 
kirkekunst, skal vi her indledningsvis nævne de væsent
ligste faldgruber, der karakteriserer de kunstneriske kir
kefornyelsesprojekter, som er gået mindre godt.

Først og fremmest er der den utilstrækkelige grundig
hed i forarbejdet. Det gælder i analysen af kirkerummets 
kvaliteter og muligheder og analysen af bevæggrundene 
for, at man i menigheden overhovedet ønsker at forandre 
de eksisterende forhold. Denne mangel på respekt for op
gavens alvor indebærer ofte, at menighedsrådet (i denne 
vigtige første fase) undlader at søge kvalificeret ekstern 
rådgivning. I stedet bliver der foretaget forhastede valg 
styret af tilfældige stemninger og indfald, med det resul
tat, at fornyelsen ender med at trivialisere og opløse hel
heden frem for at samle og løfte den. 

Et særligt problem i Danmark er desuden, at nogle få 
kunstnere har opdyrket markedet for kirkekunst, blandt 
andet ved at specialisere sig i at formidle og sælge deres 
arbejder til menighedsrådene som i særlig grad religiøst 
berigede produkter. Der er ikke nødvendigvis tale om 
dårlige kunstnere, men det, de producerer, er en art stan

INTRODUKTION
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og betydning. Jo mere man forvandler kirkerummet til 
et multifunktionsrum, jo mere får det karakter af et 
identitetsløst kursuslokale.

Den danske folkekirkes styrke hænger sammen med 
dens rolle som et kulturelt centrum for hele samfundet. 
Kirkens betydning rækker ud over menighederne. Den er 
en vigtig kulturarv, hvis udbredte fysiske tilstedeværelse 
angiver en historisk dybde i det sociale fællesskab. Alene 
ved deres eksistens udgør kirkerne således vigtige kollek
tive referencepunkter i en tid, der ellers er præget af in
dividualisme og fragmentering. 

Men dertil kommer kirkerummets særlige kvaliteter. 
Når mange uden dybere forhold til kristendommen hol
der af at komme i kirkerne, hænger det sammen med den 
måde, kirkerummet adskiller sig fra alle andre rum, vi 
færdes i. 

Enhver, som med åbent sind træder ind i et kirkerum, 
hvor helheden er afstemt og velformuleret, mærker roen 
og den søgen mod ånd og mening, som det repræsenterer. 

Det er menighedsrådenes ansvar at pleje og udvikle dis
se visuelle fysiske kvaliteter i deres kirker på vegne af 
mange kommende generationer. Med vores billedeksem
pler forsøger vi at vise, at dette kan ske på meget forskel
lige måder, alle med det fællestræk, at de hver især styrker 
og løfter den enkelte kirkes egenart som bidrag til livet 
og mangfoldigheden i dansk kirkekultur.

dardvare, som spreder et ensformigt præg ud over kirke
landskabet og ofte hverken forholder sig til eller forstær
ker de enkelte kirkers egenart.

I denne forbindelse er det absolut vigtigt at huske på, 
at kunstnerens eget trosforhold er irrelevant for kvalite
ten af det kirkelige kunstværk. Den åndelighed, kunstne
ren beriger kirken med, ligger i selve værket og i kunst
nerens evne til at indleve sig i opgavens stedsspecifikke 
funktion og betydning.

Endelig bør nævnes en sidste faldgrube, som består i, at 
én kunstner får lov til at dominere kirkerummet med sit 
personlige udtryk i en sådan grad, at helheden får karak
ter af en separatudstilling på et galleri snarere end et rum 
beregnet til kirkelige handlinger. 

Kirkens fysiske fremtoning har siden de ældste tider 
været en integreret del af dens budskab. Arkitekturen, 
den håndværksmæssige omhu i byggeriets udførelse, 
rummets indretning, kirkebænke, orgel, døbefont, præ
dikestol, knæfald, alterbord og alterbillede udgør tilsam
men det, vi i denne bog har valgt at kalde kirkens visuelle 
liturgi. Selv i de strengt reformerte kirkerum, hvor en
hver symbolsk henvisning til den kristne tro er udeladt, 
er den æstetiske askese et liturgisk udsagn. 

Kirken danner et rum uden for tiden, friholdt fra det 
omgivende samfunds konstante, hvirvlende forvandling 
og støj. Samtidig skal rummet fremstå relevant i forhold 
til nutidens kirkelige liv og formidling af evangeliet. Det 
er ikke et museum, men en ramme for den stadige bevæ
gelse i menneskets forståelse af sig selv og verden, som 
også religionen er underlagt. Derfor er det vigtigt, at 
samtiden sætter sit præg på kirkerummet uden at sætte 
dets historie eller udtryk over styr. 

Fornyelsen skal medvirke til at forstærke de kvaliteter, 
som stedet allerede indeholder. Ofte kan ret beskedne æn
dringer vise sig at være nok til at genopvække kirkerum
mets æstetiske liv og nærvær. Omvendt kan den tilbøjelig
hed, der er i tiden, til at ønske sig meget fleksible 
kirkerum medvirke til at tømme kirkerummet for ånd 
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KIRKEN I 
LANDSKABET

Ovsted Kirke, der ligger på den sydøstlige side 
af Ejer Bavnehøj, er Danmarks tredje højest 
 beliggende kirke, og den ses fra motorvejen som 
en i det åbne land helt fritliggende kirke. 
Den traditionelle, lille kirkegård har randtræer 
af ahorn og store, gamle lind samt mod syd en 
skovbræmme.
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I det åbne landskab kan man næsten altid få øje på et 
kirke tårn, der afspejler den kristne kulturs udbredelse og 
ligesom gravhøjene er en betydningsfuld del af kultur
landskabet. Middelalderkirkerne ligger som regel i til
knytning til et landsbysamfund eller en herregård og på et 
højtliggende sted, ofte et sted, hvor der tidligere har været 
gravplads eller kultsted. Kirketårnet i vest fungerede også 
som landemærke og udkigspost. Kirkegårdene afgrænses 
ofte af stendiger eller mure, der følger terrænets bevægel
ser og herved naturligt fæstner anlægget i det omgivende 
landskab. Tidligere markerede en række randtræer græn
sen udadtil. Det var ofte danske løvtræer som elm, ask, 
lind, hestekastanje, ahorn eller seljerøn tillige.

Landsbykirkerne ligger således ofte meget markant, 
højt og frit i det åbne land eller midt i en landsby. Provst 
Exner rejste i 1950’erne rundt for at sikre frivillige fred
ninger hos lodsejere, der boede tæt op mod kirken, og 
gennem frivillige aftaler lykkedes det at indgå 4.500 
 såkaldte Exnerfredninger, hvoraf ca. 1.100 stadig findes. 
Sammen med naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje på 
300 meter kan kigget op til kirkerne – og udsynet ud fra 
kirkerne – hermed bevares og de nære omgivelser holdes 
fri for byggeri og uhensigtsmæssig beplantning.

Kirkegårde er en betydningsfuld del af vor fælles kul
turarv, og kirkernes administratorer, herunder menig
hedsråd, har dermed et stort ansvar, der rækker ud over 
både det stedlige og det tidsbestemte. Kirkerne omgives 
ofte af betydningsfulde kulturmiljøer, der udover selve 
kirkegårdene også kan omfatte kirkejorder, kirkeskove, 
kirkestier og præstegårdshaver. I tilknytning hertil lå tid
ligere også ofte skole, fattighus eller hospital.

Biskop Jan Lindhardt har i Susanne Guldagers bog 
Danske kirkegårde, tradition og fornyelse – en eksempel-
samling, 2005, i artiklen skrevet, at “kirkegården har en 
forkyndelsesmæssig betydning for kirkegængerne. Man 
stemmer sindet ved ikke at gå direkte ind fra gaden i 
Guds hus, ved at træde hen over de døde på vej til  livets 
og opstandelsens sted. Præsten kan tydeligt mærke, at 

Ovsted Kirkegård. Som levende organismer kan træer 
på en helt særlig måde befolke et anlæg og ved deres 
mulighed for høj levealder give historisk fylde, vise 
tidens gang og skabe rum omkring kirken.
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En del kirker ligger, hvor der tidligere har været 
gravplads eller kultsted. Ved Elmelunde Kirke på Møn 
ligger en stor høj, der muligvis er en oldtidsgravhøj.

Gammelt, ensidigt dige og randtræer på Kallerup 
Kirkegård i Thy. I hæftet Vore gamle kirkegårdes og 
alleers træer, 1971, fremhævede botanikprofessor 
 Johan  Lange, at kirkegårdenes løvtræer var plantet 
ud fra såvel en tro på deres hellighed og overnaturlige 
kræfter som hensynet til træernes anvendelighed som 
dyre foder. I dag er det kulturarv.
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hans eller hendes ord får et større rum, såvel teologisk 
som psykologisk, at klinge i, når også kirkegården kan 
regnes med som forkyndelsens felt.” I samme artikel be
skrives kirkegården ikke alene som begravelsesplads og 
eller et sted, hvor man kan ‘vedligeholde sin erindring’ 
gennem læsning af gravminder, men også som et sam
lingssted eller værested: “Tidligere tog man det ikke så 
tungt, om kvæget græssede på kirkegården – en nu gan
ske utænkelig tanke. I middelalderen holdt man fester, 
politiske forhandlinger og handelsmesser på kirkegår
den, som ofte havde karakter af ‘fælled’.” En fælles funk
tion, især de store bykirkegårde nu igen på forskellig vis 
er ved at få. 

Kirkegårdene omkring landsbykirkerne kan være både 
ældre eller yngre end kirkerne, men udseendet med små 
hække om de enkelte gravsteder, som de fleste kirkegårde 
har endnu i dag, stammer fra midt i 1800tallet og først i 
1900tallet, hvor også gravsten og mindesmærker får en 
fremtrædende rolle for at bevare mindet om de afdøde. 
Tidligere lå gravstederne hen i græs som tuegrave, sådan 
som vi stadig kan se det på Færøerne og i Island.

En del middelalderkirker med tilhørende kirkegårde 
ligger i dag omgivet af boligområder som følge af byer
nes vækst, og de er ofte omlagt og udvidet ad flere om
gange. F.eks. er Vejlby Kirkegård nord for Århus fra 
1100tallet udvidet både i 1920’erne, 1930’erne og 197172. 
Mange andre landsbykirkegårde i nærheden af større 
byer er tilsvarende som følge af byudviklingen udvidet 
mange gange deres oprindelige størrelse og har fået for
skellige former for urneafdelinger og fællesgrave. Fra 
1970’erne kan nævnes Nivå Kirkegård, Greve Kirkegård, 
Elev Kirkegård nær Århus, Odder Assistens Kirkegård, 
fra 1980’erne bl.a. Skibby Kirkegård, Nr. Tranders Kirke
gård, Elsted Kirkegård, Jyllinge Kirkegård og Sengeløse 
Kirkegård.

I byerne blev begravelsespladserne ved kirkerne fra 
1700tallet afløst af annekskirkegårde uden kirker, den
gang beliggende uden for eller i kanten af de bebyggede 

Traditionen med lave, klip-
pede hække omkring de en-
kelte gravsteder stammer fra 
midt i 1800-tallet og findes 
stadig på mange landsby-
kirkegårde. På Solrød Kirke-
gård nær Køge søges det 
 karakterfulde udtryk og den 
fortættede stemning bevaret 
ved at beholde gravstederne 
helt tæt op mod kirken.
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områder. F.eks. anlagdes det første afsnit af Assistens 
Kirke gård i København i 1760 som aflastning for kirkerne 
inden for voldene, og gennem 1800tallet blev kirkegården 
udvidet gentagne gange. Tilsvarende eksempler er Almen 
Kirkegård i Aalborg og Odense Assistens Kirkegård, begge 
ca. 1800. De oprindelige kirkegårde omkring de gamle 
 bykirker og domkirker er i dag oftest pladser eller 
græsklædte områder med enkelte gravsteder som f.eks. 
Sankt Nicolai Kirke i Køge.

Fra sidst i 1800tallet fik de større byer flere, meget 
 store nu såkaldte centralkirkegårde med kapeller, bl.a. 
Vestre Kirkegård i København i 1870, på over 50 hektar, 
Bispebjerg Kirkegård i 1903, Sorø Ny Kirkegård i 1903, 
Nordre Kirkegård i Randers i 1917, Fredens Kirkegård i 
Odense, 192034, Aarhus Vestre Kirkegård i 1924, 
 Aalborg Søndre Kirkegård i 192533, og ikke mindst den 
meget berømmede Mariebjerg Kirkegård i Gentofte. 

Disse anneks og centralkirkegårde er til forskel fra 
landsbykirkegårdene ofte udformet efter havearkitekt, 

Frejlev Kirkegård nær 
 Aalborg. Per Kirkebys tre 
meter høje bronzeskulptur 
Opstandelse fra 1999 danner 
samlingspunkt og pause mel-
lem urnegravrum på den 
 nyere del af kirkegården. 
Det åbne landskab mod øst 
danner baggrund for skulp-
turen. Anbefalet af Akade-
miraadets Udvalg for Kirke-
kunst 1999.
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fornys og således kun eksisterer i 10 år. Ligeledes har græs
områder med liggende gravsten og fællesgrave langtfra 
samme erindringsbærende og udtryksfulde kraft som de 
mere sammensatte gravstedsområder med forskelligartet 
beplantning, gravgitre og individuelle gravsten.

Bykirkegårde såvel som landsbykirkegårde har i dag 
derfor rigtig megen ubenyttet plads. Så en grad af juste
ring, styring og omlægning må til for at kunne bevare 
nogle partier, koncentrere eller afvikle andre og undgå 
opløsning af kirkegårdens struktur uden at skabe en ny. 

arkitekt, eller stadskonduktørtegninger og som regel 
symmetrisk opbygget med flere gennemgående alléer og 
plantninger, der underdeler det store areal i afdelinger i 
form af rektangler eller kvadrater, selv om landskabslige 
eller skovagtige dele også kan indgå. 

Efterkrigstidens voldsomme byvækst skabte behov  for 
nye, store begravelsespladser i tilknytning til de nye by
områder, og ændrede begravelsesskikke, især kremering 
og urnegrave med 10årig fredningstid, gav kirkegårdene 
ny udformning. Kirkegårdene bliver i mindre grad min
dehaver, idet anonyme urnenedsættelser i plæne og de 
korte fredningstider er med til, at sporene efter os slettes.

Fra sidst i 1940’erne blev der afholdt flere konkurren
cer, og store nye kirkegårde blev anlagt i de efterfølgende 
årtier. Østre Kirkegård i Næstved i 1948, Lyngby Parkkir
kegård i 1952, Hillerød Kirkegård i 1956, Glostrup Nor
dre Kirkegård i 1960, Nordre Kirkegård i Herning i 1967, 
Flade Kirkegård ved Frederikshavn 1970 og Novrup Kir
kegård ved Esbjerg i 1972 er affødt heraf. Efterkrigstidens 
gennemgående tradition i disse kirkegårde med rumska
bende landskabsbearbejdning og helhedsdannende kom
positioner er videreført i nyere kirkegårde som Fonnes
bæk Kirkegård i Ikast, 1992, Skovlunde Kirkegård, 1988, 
og SejsSvejbæk Kirkegård, 1991. 

Vores kirkegårde er således bærere af en stor og fortæl
lende kulturarv både gennem gravminder, strukturen af 
gravstedsrækker omgivet af lave hække eller de nyere 
gravpladsers mere arkitektoniske udformning. Derfor må 
man værne om denne kulturarv og behandle kirkegårde
ne med stor omhu. Men samtidig afspejler kirkegårdene 
uvægerligt også, at skikkene omkring det at have et grav
sted har ændret sig væsentligt. 

Tidligere fremstod kirkegårdene nærmest uforanderli
ge i kraft af store kistegravsteder, der blev bevaret gennem 
flere generationer, hvorimod kirkegårdene både på landet 
og i byerne nu ændrer sig hurtigt og får mere og mere le
dig plads som følge af de mange lidet arealkrævende ur
negravsteder og fællesgrave, der samtidig også ofte ikke 

Tøndering Kirkegård, 
 Salling. Da der er megen 
 ledig plads, er en del af 
 kirkegården 2019 efter plan 
af Møller & Fauerskov land-
skabsarkitekter omlagt til 
græsområde med naturpræg, 
her med forårsløg. Enkelte 
hækomkransede gravsteder 
ligger som øer i græsset. Det 
aktive gravstedsområde sam-
les syd for kirken.
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Den megen plads giver nye muligheder, ikke mindst 
for bykirkegårde i tætbefolkede kvarterer. Flere steder 
 balanceres dygtigt mellem park og begravelsessted. På 
Vestre Kirkegård i København er det gamle kapel omfor
met til en slags pavillon, og stedet har fået identitet og 
orienteringspunkt.

Mange kirkegårdes monotone, anonyme fællesgrave 
og uniformerede urneplæner med mindeplader kan 
trænge til modspil i form af noget andet og mere. Det 
kan være en ny gravgårds eller beplantningstruktur til
lige med en stærkere differentiering mellem tættere be
gravelsesområder og mere parkprægede dele.

På landsbykirkegårde, hvor den lange historie stadig 
kan aflæses, kan det karakterfulde udtryk fastholdes ved 
nænsom pleje og ved over tid at samle gravstederne om
kring kirken, så den fortættede stemning bevares, samt 
indplacere urnegrave og fællesgrav med stor omhu. Også 
det, at gravsten og monumenter flyttes fra familiegravste
der, der sløjfes, til omfattende lapidarier med sten på ræk
ke, bidrager til den opløsningstendens, der ses mange ste
der. I stedet kan man lade de bevaringsværdige gravsten 
blive stående på det oprindelige gravsted og derved værne 
om stedets historie. 

Bevarings og udviklingsplaner for alle vore kirkegårde 
kan være med til at sikre kulturværdierne. 

Fra 1970’erne har Akademiraadet, de første år gennem 
Udvalget for By og Landskabsplanlægning og derefter 
gennem Udvalget for Kirkekunst, behandlet over hundre
de henvendelser om planer for helt nye kirkegårde, æn
dringer og udvidelser af eksisterende kirkegårde eller for
slag til kunstneriske udsmykninger på kirkegårdene eller 
kirkernes forpladser. 

Udvalget bistår fortsat menighedsrådene med udtalel
ser og besigtigelser i spørgsmål omkring kirkerne og i 
spørgsmål om anlæg og udvidelse eller omlægning af 
kirkegårde samt om monumenter og skulpturer på 
kirke gårdene, f.eks. ved fællesgrave og urnegravsarealer. 

Farum Skovkirkegård i 
Nordsjælland er udformet af 
Charlotte Skibsted Land-
skabsarkitekter, 2014-16. 
Anbefalet af Akademi raadets 
Udvalg for Kirkekunst 2009.

På et sydskrånende skovstyk-
ke mod Farum Sø er der skabt 
en udvidelse til Farum Kirke-
gård. Et slynget stiforløb 
 løber fra  udsigtspladsen med 
granitplint og sten til 
blomster lægning, ned over 
det faldende terræn. Urnerne 
nedsættes i skovbunden uden 
gravminder og udsmykning.



30 31

KIRKE  -
RUMMETS
HISTORIE

Tuse Kirke nær Holbæk.
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Når man står i et kirkerum og diskuterer muligheder for 
ny kunst eller fornyelse af inventar, er det nyttigt at have 
en viden om, hvordan vore kirkerum har ændret sig gen
nem århundreder. Vi vil derfor se på den 1.000 år lange 
historie startende med mørke, lavloftede kultrum over 
lyse, hvælvede kirkerum til nutidens multianvendelige 
kulturhuse.

SMÅ ROMANSKE KIRKER
Religionsskiftet i Danmark fra nordisk mytologi til 
 kristendommen tilskrives oftest en udefrakommende 
mission fra Vesteuropa, men måske tog vikingerne 
 kristendommen med hjem fra Byzans. De sejlede gennem 
Ruslands floder via Sortehavet helt til Konstantinopel (nu 
Istanbul). Her mødte de kristendommen og den sejrende 
Kristus Pantokrator, som hersker over alt: naturen, liv og 
død. Jellingestenen fra 965 har som motiv den sejrende 
Kristus iklædt en krigers eller en konges dragt, som kan 
være inspireret af den verdenshersker, som vikingerne 
havde stiftet bekendtskab med i Byzans. 

Af udlandet lærte vi at brænde kalk til fremstilling af 
mørtel, som kan sammenbinde sten til næsten uforgæn
geligt murværk. Det er en revolutionerende byggeteknisk 
nyskabelse hentet hertil fra Centraleuropa. Stenarkitek
turen er uden hjemlige forudsætninger og hentet hertil 
som et led i magthavernes stræben efter at tilpasse sig det 
kristne Europas normer. Med stenkirkerne bliver Dan
mark del af en byggetradition, hvis rødder rækker tilbage 
til den oldkristne arkitektur. Af longobarderne i Italien 
havde vi lært at brænde ler til tegl, men i lerfattige egne 
byggede man af de lokale natursten: granit, kalksten, 
kridt eller frådsten. Murene stod hvidkalkede med 
blyklædte tage, og kirkerummene havde flade trælofter.

De nye stenbygninger afløste ofte ældre trækirker. Byg
geaktiviteten var enorm. Af Danmarks 2.400 kirker er 
mere end halvdelen bygget i løbet af bare 150 år fra 1100 
til 1250. De mange kirker betød, at alle havde gå, ride, 
køre eller sejlafstand til deres kirke. De, der søgte eller 

sognede til den samme kirke, udgjorde et sogn. Sogne
dannelsen, som fastlægges i 1100årene, er en organisato
risk milepæl i landets historie og et redskab, som gav øv
righeden stærke muligheder for at kontrollere og påvirke 
befolkningen. Til gengæld for kirkens åndelige gaver, 
som sognefolket var pligtige til at modtage i deres egen 
kirke, måtte menigheden aflevere en tiendedel af afgrø
derne til præst, kirkebygning og bisp.

I frilandsmuseet Hjerl Hedes rekonstruktion af en tid
lig middelalderlig kirke får man et godt indtryk af et 
 romansk kirkerum med murede bænke og vandrette bil
ledbånd i form af kalkmalerier, der fortæller om det gode 
og det onde. De ældste kirkers udsmykning kunne være et 
krucifiks ophængt i korbuen. Rundt omkring på kirke
rummet ses ofte kalkede indvielseskors, eller hjulkors var 

Hjerl Hede, rekonstruktion af 
romansk kirke.
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tionsapparat. Både uden og indenrigspolitisk – i krig  og 
i fred. I middelalderen var stat og kirke ikke adskilte 
størrelser, men to sider af samme sag. Uden kirken var 
tilværelsen ikke mulig, hverken individuelt eller kollek
tivt.

De nye stenkirker var ligesom vikingetidens trækirker 
bygget som et skib med et smallere kor mod øst, hvor 
 solen stiger op, og hvorfra Kristus vil komme igen til 
menneskene. I det hele taget forbindes østen med det 
himmelske. Koret var ofte afsluttet af en apsis, mens tår
ne og våbenhuse først kom til senere. 

Kirkerne havde en dør mod nord og en mod syd. Sæd
vanligvis tolkes de to døre som kønsopdelt adgang til kir
ken ligesom i det romerske teater, men nyere forskning 
peger på, at norddøren kun brugtes til negative ritualer 
som bodsgang, begravelse og gudstjenester langfredag.

kalket flere steder i kirkerne, hvor bispens vievand under 
kirkens indvielse tolv steder ramte væggene, svarende til 
de tolv disciple. 

Spørgsmålet om kirkernes bygherrer er vigtigt for at 
forstå kirkebygningerne i et klassedelt samfund, hvor 
magten hovedsagelig beroede på jordbesiddelse. De ofte 
fornemt udstyrede sognekirker med herskabspulpiturer 
og billeder af fromme stiftere viser os en verden, som var 
ukendt med tanken om demokratiske fællesskaber. Hvor 
tårnpartiet var udstyret med en særskilt adgang i vest, 
kunne herskabet og dets følge deltage i gudstjenesten 
uden først at dele indgang med folk af lavere stand.

For kongemagten var kirken uundværlig. Udover at 
yde værn mod dæmoniske trusler besad kirken et reelt 
monopol på al højere uddannelse og hermed forud
sætningen for udviklingen af det kongelige administra

Kirkens grundlægger rækker 
en kirke op mod Guds velsig-
nende hånd, mens hustruen 
ofrer en ring. Kalkmaleri fra 
ca. 1200 i Fjenneslev Kirke 
nær Ringsted. 
Foto: Helge Nielsen i Middel
alderen bag tallene.

Hjerl Hede, rekonstruktion af 
romansk kirke. Menigheden 
sad på murede bænke adskilt 
fra koret, hvor kun præsterne 
havde adgang.
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Til venstre: Tveje Merløse 
Kirke nær Holbæk. Klokken 
ringede, når brødet blev 
 indviet.

Låg over døbefont i Haderup 
Kirke mellem Viborg og Hol-
stebro. Døbefonten stod op-
rindelig lige inden for kirke-
døren, for man kunne først 
komme ind i selve kirken, når 
man var døbt og dermed op-
taget i kirkens fællesskab. 
Dengang blev barnet dyppet 
helt ned i det indviede vand, 
og der var både låg og him-
mel over døbefonten.



38 39

Nærmest indgangen stod døbefonten – man kunne 
kun komme ind i kirken, hvis man var døbt. Stengulvet 
skrånede op mod alteret. Menigheden sad på murede 
bænke langs siderne i hver sin side i kirken – mændene til 
højre (set mod alteret) som Jesus ved Gudfaders den al
mægtiges højre hånd og kvinderne til venstre, ligesom 
Maria altid afbildes til venstre i korsfæstelsesscenen.

Koret var hævet et par trin og forbeholdt præsterne. 
Korbuen mellem skib og kor er en portal, som på en 
gang adskiller og forbinder to verdener – præsteskabets 
og lægfolkets. For menigheden er den en dør, som åbnes 
til det allerhelligste, der ellers er skjult, f.eks. ved hjælp 
af et forhæng. Ofte har afskærmningen været mere per
manent i form af en tømret skranke eller en mur med 
dørfløje.

Alteret bestod af et muret alterbord som en symbolsk 
klippe. I kirken i Sahl er der bevaret et meget fint ro
mansk alter udsmykket med bjergkrystaller og forgyldte 
relieffer af bibelhistorien udformet som den romanske 
periodes opfattelse af det himmelske Jerusalem med by
zantinsk bymur. Her var fronten på alterbordet udsmyk
ket af et forgyldt relief. Præsterne talte på latin og refere
rede til paven i Rom. 

Kirkerummet var fyldt af røgelse og sparsomt oplyst 
af små vindueshuller med dybe lysninger. Der var ikke 
behov for lys til at læse, for det kunne man ikke – og  
bøger havde man endnu ikke.

Kirken var en magtfaktor af dimensioner. Man mener, 
at Roskildebispesædet ejede en tredjedel af Sjællands jord 
– resten var ejet af kongen, storbønder og et fåtal af min
dre selvejere. Samfundet var strengt hierarkisk opbygget. 
Bønderne var pålagt stavnsbånd, og samfundets orden 
byggede på loyalitet. At bryde sit løfte til kirken var den 
sikre vej til Helvedes pinsler og Skærsilden.

Fanefjord Kirke på Møn. Kalkmale riet viser Skærs-
ilden, som gjorde den døde ren og skær før adgangen 
til himlen.
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Altereret i Sahl Kirke ved 
Vinderup har gyldne prydel-
ser, som længe har været an-
bragt over alteret. Det gyldne 
alter, ca. 1200-25. Foto fra 
midlertidig opstilling i 1934 
på Nationalmuseet.
Illustration fra Danmarks 
Kirker, Ringkøbing. 
Foto: Sophus Bengtsson 1934.

LYSE GOTISKE KIRKEHVÆLVINGER
I slutningen af 1300årene fik mange kirker udskiftet de 
flade trælofter med himmelstræbende spidsbuer i gotisk 
stil. Lyset i kirkerummet tillagdes religiøs betydning, og 
det kunne understreges med glasmosaikker. De kraftige 
farver var en afglans af den guddommelige herlighed, og 
selve det høje, lyse kirkerum var som at være i himlen. Det 
må have været en stærk oplevelse for almuen at forlade 
deres mørke, lavloftede stuer uden billeder for at komme 
hen til et lyst og højloftet rum fyldt med billedkunst og 
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Kirken tog form efter den rituelle brug, der var lige nu. 
Den stod til rådighed og lod sig transformere i forhold til 
de ønsker, brugerne havde, og var fleksibel på en helt an
den måde end tidligere. 

Man havde også bænke, men dengang var der tale om 
møbler af meget forskelligt udseende; de har stået rundt 
omkring i kirkerummet. Bænken var et statussymbol i 
senmiddelalderen. Hvis man var højt på strå, havde man 
sin egen bænk eller bedeskammel.

Reformationen i 1536 var et dramatisk brud med forti
den. Luthers opgør mod katolicismen var et angreb på en 
magtfuld institution, som for ham var et vrangbillede af 
kristendommen. Præsten flyttede ud i skibet og holdt nu 
lange prædikener (på dansk), og så opstod behovet for 
prædikestole og kirkebænke, som var opstillet som i et 
 teater. Altertavler var en slags pegebog, som understøttede 
præstens ord. Ordet blev foretrukket frem for billedet. 
Luther fastslog, at Kristi rige var et hørelsens frem for et 
synets rige. Luther slog fast, at det var kunstnerens opgave 
at illustrere ordet og ikke selv finde på alle mulige ‘smø
rerier’, som han kaldte den billedkunst, der ikke byggede 
på historier fra Biblen. Altertavlerne kunne have fløje, 
som blev lukket i fasten. 

Omkring 1600 blev prædikestolen ofte bygget ind i et 
såkaldt lektorium, et pulpitur, som var spændt ud på tværs 
over korbuen. Korvæggen forsvandt, og menigheden kun
ne nu frit bevæge sig op til koret for at modtage nadver. 

Mens de katolske kirker var domineret af sidealtre med 
helgener, rummede det protestantiske kirkerum talrige 
minder om almindelige mennesker, først og fremmest 
forskellige lokale velhavere. Våbenskjolde, initialer og 
rosende indskrifter gav oplysninger om dem, der havde 
bekostet et stykke inventar eller en udsmykning, og på 
væggene prangede epitafier, der ofte kunne måle sig med 
altertavlen. Flere forbud mod de alt for fornemme grav
minder dæmmede kun lidt op for udviklingen.

Efter reformationen blev kirkerummet renset, ligesom 
Jesus renser templet, men det var dog vigtigt at bevare 

musik. Hvælvingerne fik lyden til at runge, som kom den 
fra selve himmelrummet. Efterklangstiden var så stor, at 
den gav en kosmisk oplevelse af noget fjernt og dragende.

I 1300 og 1400årene fik mange af de romanske kirker 
tilbygget våbenhus, sakristier og tårne. Klokkerne rykke
de fra klokkestabler op i højden i de tilbyggede tårne og 
kunne nu høres viden om i sognet. Bygningen af et så
dant sengotisk tårn kunne kombineres med en udvidelse 
af kirkerummet ved at forlænge skibet, og samtidig kun
ne indgangen, der nu blev fælles for alle, rykket ud i tår
net. Mange vesttårne er en gave fra den lokale herre
mand, som fik sin herskabsstol her og plads i gulvet til 
senere begravelse.

I våbenhusene kunne præsten give sin indledende vel
signelse til alle dem, der kom for at blive gift, døbt eller 
begravet, gå bod eller deltage i en af de mange ceremoni
er, som foregik i senmiddelalderens kirkerum. Efter re
formationen mistede yderdøren imidlertid sin rituelle 
betydning, og efterhånden gik våbenhusets oprindelige 
funktion i glemmebogen. En romantisk eftertid, hvor 
man ikke længere havde blik for den liturgiske sammen
hæng, som våbenhuset oprindelig indgik i, har fundet på 
at kalde kirkens forrum for et våbenhus, hvor man lagde 
sine våben, før man gik ind i kirken. 

Før reformationen var koret kun for gejstligheden, og 
det var adskilt af en væg mod kirkeskibet, hvor menighe
den befandt sig. Selve kirkerummet var et multifunktio
nelt mødested, hvor der var et mylder af folk i løbet af 
ugen – det lyder omtrent som en vision for en moderne 
kirke. Forskellige aktiviteter kunne finde sted på én gang. 
Der kunne være en dåb ved indgangen, en messe foran 
alteret, og et andet sted en, der går bod. Forskellige perso
ner eller grupper kunne have et sidealter eller et andet 
sted i kirken, som de følte en særlig tilknytning til og 
derfor gjorde noget særligt ud af. Det senmiddelalderlige 
kirkerum udvikler sig til flere små kirker i kirkerummet. 
Hvert ritual har sit sted i kirken: Når man kom ind i 
rummet, formede det sig hele tiden efter handlingen. 
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dele af den gamle kultur for at demonstrere, at reformer
ne ikke byggede på bar bund, men var funderet på kultu
ren. Kirkerummet gik fra at være et helligt, indviet sted 
til at være menighedens rum.

I Danmarks 1.730 middelalderlige kirker er der næsten 
lige så mange versioner af de tilpasninger, som fulgte re
formationen. De gamle kirker blev som bekendt ikke re
vet ned og genopført på ny, men der findes tegninger af 
ideelle protestantiske kirkerum, som ligner små teatre. 
Hvert sogn håndterede kravene fra den lutherske kirke 
og deres førreformatoriske kulturarv på sin egen måde. 

Med Luther blev fokus lagt på den lidende Kristus og 
mennesket som synder. Denne tendens blev yderligere 
forstærket i pietismen fra slutningen af 1600årene til 
midten af 1700årene. Betegnelsen henviser til det latin
ske ord for fromhed. Ordet var i centrum.

Bevægelsen i Holland kaldtes reformert, og herhjemme 
har vi f.eks. den Reformerte Kirke i Gothersgade og den 
lidt senere Christianskirke på Christianshavn, hvor alter, 
prædikestol og orgel er smeltet sammen til ét centralt ele
ment i kirkens akse.

Kirkerummene var i reformationen farverige, men i 
nyklassicismen blev de rene og hvide, som man dengang 
troede, antikken var. Periodens store billedhugger Bertel 
Thorvaldsen huggede i hvidt marmor, og der blev ud
sendt et cirkulære fra Ministeriet for Kirke og Under
visningsvæsenet, hvorefter al form for bemaling skulle 
bort ætses, så fontene kunne stå i den rene sten, som man 
fejlagtigt mente var det originale. Dermed forsvandt 
middelalderens originale farver! Også træværket fik ofte 
et syrebad, så det fremstod som træ, eller det blev malet 
med brunlig bemaling, så det lignede en finere træsort 
end det fyrretræ, det var bygget af.

For at dæmme op for faneflugt fik præsten i 1838 påbud 
om ikke at kede og skræmme folk væk med omstændelige 
prædikener, og år efter fik kirkeejerne besked om i fremti
den at indhente Kunstakademiets råd, hvis de havde planer 
om at anskaffe en ny altertavle. På denne måde håbede 

Dronning Dorotheas Kapel 
fra 1668 på Sønderborg Slot 
er Nordens ældst bevarede 
lutheranske kirkerum.
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Efter reformationen opstod 
der mange forskellige idéer 
om, hvordan det ideelle 
kirke rum skulle udformes. 
Herover eksempler på to 
 centralkirker. Se også Balle 
Valg menighedskirke side 146.

Til højre:
Reformert Kirke i Gothers-
gade, København fra 1689 
viser en ny, rationel tilgang 
til den religiøse praksis. Her 
er alter, prædikestol og orgel 
bygget sammen til en art for-
kyndelsesmaskine.

man at undgå tavler, der var så slet udførte, at de, som det 
hed, sårede de religiøse følelser og blev årsag til forargelse. 

I forbindelse med Grundloven i 1849 fik man en ny
ordning af kirkernes økonomi. Det gav mulighed for at 
restaurere og istandsætte kirkerne. I denne periode blev 
mange kalkmalerier fremdraget. Desværre, kunne man 
næsten sige, for dengang havde man ikke nutidens dygti
ge konservatorer. 

Kunsthistorikeren N.L. Høyen fik i 1861 kulturmini
steren til at fremlægge en ny lov, der krævede, at større 
forandringer ved kirkerne skulle bedømmes af et særligt 
kvalificeret kirkesyn. Der skulle tages hensyn til byg
ningernes oprindelige stil, ligesom der skulle arbejdes 
hen imod, at de atter fik den oprindelige stil igen. Det sid
ste kom til at resultere i nogle ulykker. Viborg Domkirke 
var i en elendig forfatning, og det, der skulle have været 
en genskabelse, blev i stedet en nedrivning med efterføl
gende nyopførelse i ‘den sande stil’. Mindre romanske 
kirker kom også under den behandling. Bjernede Kirkes 
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Bjernede Kirke nær Sorø før 
H.B. Storcks rekonstruktion i 
1890. Fra Danmarks Kirker, 
Sorø. 
Foto: Rich. Hansen.

Bjernede Kirke efter rekon-
struktionen.

Øverst: Tveje Merløse Kirke 
efter H.B. Storcks rekonstruk-
tion.

Til højre: Kirken før rekon-
struktionen. 

restaurering er blevet kritiseret af eftertiden. Ved senere 
ombygninger havde kirken fået en ejendommelig tag
form, der lignede en bispehue. Arkitekten H.B. Storck 
havde ikke sans for denne tilføjede arkitektoniske kvali
tet, som kirken havde fået. Han gennemførte en tør, aka
demisk rekonstruktion, der ødelagde bygningens charme. 

Samtiden fik øjnene op for, at en bygning ikke nødven
digvis skulle føres tilbage til sin oprindelige skikkelse. 

I oplysningstiden i 1800årenes slutning blev vinduer
ne mod syd ofte udvidet, så der kom mere lys ind til fæl

lesskabet og dets sande oplysning. I samme periode blev 
mange kirker udsat for hårdhændet restaurering med re
konstruktion af middelalderlige trælofter. 

Kirkefonden blev oprettet i 1890 for at sikre kirker til 
landbefolkningen, som i stort tal søgte til København for 
at få arbejde på de nye fabrikker. På Brokvartererne blev 
der opført 50 kirker af Kirkefonden, bl.a. Simeons Kirke 
191214 i Sjællandsgade, hvis altertavle er en begejstret 
gengivelse af fabrikker med osende skorstene.
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Der bygges til stadighed nye kirker, i Danmark især i 
omegnen af de større byer, efterhånden som befolk-
ningen i disse områder vokser. En af de senest opførte 
og mest originale i sin udformning er Trekroner Kirke 
nær Roskilde. Kirken er tegnet af Rørbæk & Møller 
Arkitekter og blev indviet i 2019. Det relativt lille, 
organisk formede kirkerum huser både faste bænke-
rækker omkring en akse, der fører fra indgangen til 
koret, og et cafélignende område med borde og stole 
bagerst i kirken. På den måde forener kirkerummet 
den klassiske formelle processionskirke med et moder-
ne, afslappet multifunktionelt kirkerum. Kirkens in-
teriør er kunstnerisk bearbejdet af Alexander Tov-
borg, alter, Henrik Plenge Jacobsen, vægkors og gulv, 
og Lea Porsager, døbefont.

Plantegning
Trekroner Kirke.

Nutidens tendenser inden for kirkekunst er at få alter
tavlemaleriet til at stå, som var det udstillet på et galleri. 
Bænkerækkerne bliver erstattet af stole, som er mere flek
sible og giver plads til forskelligartede kulturelle arran
gementer i kirken. Kontrasten mellem hverdagsrum og 
kirkerum er blevet mindre. Man føler sig ikke hensat til 
en anden verden, når kirkerummet ikke adskiller sig væ
sentligt fra boligen, arbejdspladsen eller kulturhuset. 
Kirkerummet former sig hele tiden efter brugen, der er 
lige nu. Det står til rådighed og lader sig transformere i 
forhold til de ønsker, brugerne har. Det sakrale kirkerum 
er blevet et neutralt, multifunktionelt rum.
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ARKITEKTUR
TID OG RUM

Horne Kirke, Fyn.
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Arkitekturen, bygningens form og konstruktion, har fra 
begyndelsen været et grundlæggende element i kirkens 
formidling af sit budskab og af dens kollektive selvforstå
else. Man kan sige, at arkitekturen på en gang er en kul
turel udtryksform og en organiserende ramme om kir
kens liv. Det er både en teknisk konstruktion og en 
sproglig. 

Som al sprog og teknik er arkitekturen et produkt af 
sin samtid. Dens udtryk ændrer sig kontinuerligt med 
udviklingen af menneskets civilisation og forståelse af 
verden. Det samme gælder formidlingen af kirkens bud
skab. Derfor fremstår kirker op gennem historien så for
skellige, selv om de hver især, i lige høj grad, er blevet til 
som bestræbelse på fysisk at inkarnere den kristne ånd og 
skabe de bedst mulige betingelser for udfoldelsen af den 
kirkelige praksis.

Hastigheden i de processer, der forandrer menneskets 
samfund og vores forståelse af os selv og verden, accelere
rer. Det har skabt voksende behov for fornyelse i kirkens 
måde at være på, hvilket igen fører til ønsket om ændrin
ger i kirkerummets udtryk og indretning. Kulturelt re
præsenterer kirken imidlertid kulturel kontinuitet. Dens 
perspektiv er evigheden. Dertil kommer, at de oprindeli
ge karaktertræk, som arkitekturen bringer med sig på sin 
rejse gennem tiden, er det, enhver arkitektonisk og æste
tisk fornyelse under alle omstændigheder skal bygge vi
dere på. 

Hvis man med held vil skabe forandringer i kirke
rummet, må man derfor begynde med at forstå hensigten 
med den eksisterende arkitektur, altså hvorfor det givne 
kirkerum ser ud, som det gør. 

Vi viser i det følgende fire eksempler på kirkerum, 
hvor arkitekturen på hver sin særlige måde slår tonen an 
for det kirkelige liv.

Dronning Dorotheas Kapel, Sønderborg Slot.
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Sct. Mariæ Kirke i Helsingør er oprindelig opført som 
katolsk klosterkirke, men 50 år efter den stod færdig, luk
kede reformationen både kirke og kloster. I lang tid fun
gerede den som hestestald og oplagsplads for siden at bli
ve genåbnet som tysksproget kirke for byens mange tyske 
og hollandske håndværkere. Først midt i 1800tallet fik 
den status af almindelig sognekirke. Kirken og det velbe
varede klosterkompleks blev gennemrenoveret efter ti
dens forskrifter mellem år 1900 og 1907. 

I det imponerende gotiske kirkerum er der opsamlet 
spor af hele kirkebygningens lange, omtumlede historie. 

Der er kalkmalerier fra 1400tallet, overdådige pulpi
turloger til adel og borgerskab, et pragtorgel fra den
gang, Buxtehude var kirkens organist, der er epitafier og 
præstebilleder, lysekroner og kirkeskibe. Det er et overdå
digt og fortættet interiør, der afspejler en hedengangen 
samfundsorden under Guds beskyttelse og viser kirken 
som et kollektivt samlingspunkt for fastboende og tilflyt
tere med dannebrog vejende fra barokalterets top. 

På trods af at vi i dag befinder os i en radikalt anden 
type af samfund, fungerer rummet fortsat som en tidløst 
nærværende ramme for forkyndelse og kontemplation. 
Der er i det arkitektoniske udtryk og inventarets æstetik, i 
helhedens og detaljernes materielle bearbejdning, ind
skrevet en bagvedliggende stræben og et transcendent fo

AKKUMULERET 
BETYDNING

Sct. Mariæ Kirke i Helsingør
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kus. Alle dele peger i den samme retning, udover sig selv, 
mod det evige. 

Sct. Mariæ Kirke er et eksempel på, hvordan et kirke
rum fyldt med historiske objekter ikke nødvendigvis 
kommer til at virke som et tilbageskuende museum, men 
tværtimod kan få en rituel autoritet, der frigør den tilste
deværende fra det tidsbundne. Rummet bliver så at sige 
en metafor for en åndelig udvikling, der ikke består i at 
forkaste det, der gik forud, men sker som en inkluderen
de bevidsthedsudvidelse, der rummer det, vi kom af, og 
bygger videre på det fundament, som tidligere slægter 
skabte før os. Enhver, som træder ind i et velfungerende 
historisk kirkerum som Sct. Mariæ, bliver umiddelbart 
løftet og gjort til en del af noget større. 

Ikke desto mindre opstod der i begyndelsen af dette år
tusinde i menighedsrådet en utilfredshed med kirkerum
met, der førte til et ønske om at udskifte den store barok
altertavle fra 1695. Set udefra virkede det, som om denne 
trang til forandring i virkeligheden ikke havde noget 
med selve rummet at gøre, men var udtryk for en rastløs
hed i tiden, hvilket Akademiraadets Udvalg for Kirke
kunst har iagttaget i flere lignende tilfælde. Da udvalget i 
2011 blev involveret i sagen, anbefalede vi, at man i stedet 
brugte midlerne på at restaurere altertavlen og alterbille
det. Heldigvis var det også det, som skete. Den nyrestaure
rede altertavle blev indviet i 2016, og den opmærksomhed 
og omhu, der var lagt i dette arbejde, genfødte altertavlen 
som et centrum for kirkens liturgiske liv.

59
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Horne Kirke på Sydfyn er en af de største landsbykirker i 
Danmark og hører utvivlsomt til blandt de mest ejen
dommelige. Et sammensat og irregulært bygningsmassiv, 
hvis ældste del er en rundkirke, som Valdemar den Store 
lod opføre omkring 1170. Ud fra dette centrum blev der 
gennem de følgende århundreder tilbygget et langstrakt 
hovedskib, et meget stort kvadratisk tårn med barokgavle, 
et våbenhus og adskillige spir. Bygningen rejser sig magt
fuldt i landskabet. Den har en udstråling af tyngde og tid, 
som passer sig for en kirke, der engang tilhørte de største 
konger og siden blev hovedkirke for familien Brahe, en 
af de førende adelsslægter i danmarkshistorien.

Kirkens indre er decideret eventyrlig, en organisk, 
asymmetrisk, grotteagtig katedral, hvis alentykke mur
værk åbner for et forløb af forskudte rumligheder, skæve 
vinkler og snoede trapper, der på en og samme tid synes 
forlenet med dyb stoisk ro, ulmende energi og grokraft. 
Det, som giver stedet en helt særlig kulturhistorisk betyd
ning, er imidlertid mødet mellem det irrationelle, asym
metriske middelalderrum og den superelegante nyind
retning af rummet, som blev foretaget af Bille 
Brahefamilien i begyndelsen af 1800tallet. Det nye in
teriør er stærkt præget af en kirkelig reformbevægelse, 
der i oplysningstidens ånd agiterede for at rydde, hvad der 
var tilbage af katolicismens billeder og ornamenter i de 

FORNYELSENS KRAFT

Horne Kirke
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gamle kirker og renovere de “usunde, mørke og triste 
kirkerum” til fordel for en lys, enkel og fornuftsbetonet 
indretning. Til reformkirken hørte også en fornyelse af 
liturgien, som blandt andet indebar, at de gamle, klodse
de alterskranker skulle udskiftes med helt enkle, lette 
nadverborde, anbragt med afstand til bagvæggen, så 
 præsten kunne stå bag bordet og derfra give nadveren til 
menigheden. Bevægelsen eksisterede kun i kort tid, indtil 
det romanske dunkle kirkerum blev et æstetisk ideal. 
 Interiøret i Horne Kirke står i dag som et af få bevarede 
reformkirkerum og vidner om de første forsøg på at ska
be en moderne kirke. 

Reformbevægelsen har tydeligst sat sit spor i koret:   
I måden, orglet er anbragt over alterbord og alterbillede, 
så alle liturgiens fysiske virkemidler er samlet i én sim
pel, funktionel enhed. I det klassicistiske alterbillede ud
ført af den nye, unge malerstjerne C.W. Eckersberg, som 
Bille Brahefamilien sponsorerede. Og især i det ovale, 
fritstående alterbord, flankeret af to ret usædvanlige pro
testantiske skriftestole. Tilsammen danner helheden et 

Altertavle, C.W. Eckersberg, 
1812.
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udtryk af forfinet rationalitet som i de saloner, hvor sam
fundets elite netop på den tid talte en del om relationen 
mellem videnskab og religion. Denne ånd af oplysning 
og intelligent formgivning gennemsyrer alle detaljer i 
måden, hvorpå reformeringen af kirkerummet er gen
nemført. Som apteringssnedkeri af allerhøjeste klasse er 
hvert eneste element indpasset i bygningen, så den raffi
nerede geometriske empirestil er i fuldkommen balance 
med rummets irregulære strukturer. I stedet for at virke 
som en negation af det eksisterende fremstår det, som om 
de nye elementer (ikke mindst den meget smukke prædi
kestol) kærtegner det ældgamle bygningsmassiv og gene
røst fremhæver dets æstetiske kvaliteter. Interiøret i 
 Horne Kirke demonstrerer, hvordan en totalrenovering i 
kraft af sin klare idé og stærke overbevisning kan funge
re som et værdigt gensvar til det givne udgangspunkt og 
derved løfte det gamle og det nye til en umådelig kraft
fuld syntese. Det bør være til inspiration for alle, som 
 beskæftiger sig med fornyelsen af gamle kirkerum.
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Brødremenigheden eller herrnhuterne, som menighe
dens medlemmer også kaldes, er en reformert kristen 
trosretning, der blev stiftet i byen Herrnhut i Sachsen i 
1727. Derfra spredte menigheden sig hurtigt ud i verden, 
og i 1773 blev Christiansfeld anlagt og bygget af brødre
menigheden efter invitation fra Christian d. 7. og med 
inspiration af Struensee. Christiansfeld og Brødremenig
heden er således på afgørende punkter et produkt af op
lysningstiden. Det gælder ikke mindst den bestræbelse 
mod lighed, der gennemsyrer menighedens forståelse af 
menneskers relation til hinanden og til Gud. Et ligheds
princip, der manifesteres med stor konsekvens på menig
hedens kirkegård, Gudsageren, hvor hver enkelt afdøds 
grav er anbragt i kronologisk rækkefølge og forsynet 
med hver sin identiske gravsten. 

Bygningerne og byplanen i Christiansfeld er præget af 
en gennemført praktisk, nedtonet enkelhed og af den 
forkærlighed for gedigent håndværk, som fra begyndel
sen har kendetegnet herrnhuterne. Kirken, eller Salshu
set, adskiller sig i denne henseende ikke fra Christians
felds andre oprindelige bygninger. Der er ingen ydre tegn 
på, at dette hus i særlig grad skulle være bestemt til guds
dyrkelse. Denne enhed mellem Christiansfelds sekulære 
byggeri og menighedens kirke synes at indikere en idé 
om kirken og den religiøse praksis som noget, der skal 

LIGHED FOR GUD

Brødremenighedens kirke, Salshuset
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findes overalt i menighedens liv, i udførelsen af det dagli
ge arbejde og omgangen mellem mennesker. 

Træder man ind i Salshuset, bliver man ikke desto 
mindre slået af rummets usædvanligt afklarede, rene ån
delighed. Alene dets form, den påfaldende bredde i for
hold til dybden, er et umisforståeligt udsagn om, at det, 
som foregår her, har en særlig betydning. De lange bæn
kerader gør, at menighedens medlemmer er anbragt så 
tæt som muligt ved præsten og Guds ord. Selv bænkera
dernes placering har en liturgisk funktion. Når nadveren 
uddeles, samles de to og to for at give plads til, at brødet 
og vinen kan bæres til hver enkelt af menighedens med
lemmer, som Jesus bragte nadveren til sine disciple. På ta
lerbordets dug er et broderet billede af det sejrende lam, 
men bortset herfra er rummet renset for religiøs symbo
lik, og denne visuelle stilhed synes at give plads til en in
tensiveret fornemmelse af ånd og andagt. Alle elementer 
i rummet taler unisont om karakteren af den tro, som det 
er vokset frem af. Proportionernes lethed og elegance, 
den luftige, lyse stemning, enkelheden og omhuen i inte
riørets udformning, de hvide gardiner, lysekronernes 
smedearbejde og bænkenes snedkerhåndværk. Herrn
huterne kalder det for deres stue.

Brødremenighedens kirke, Salshuset, i Christiansfeld 
er et eksempel på et kirkerum, der uden billeder eller 
symboler, men alene gennem interiørets formgivning, 
udtrykker en religiøs etik og livsforståelse med stor 
æstetisk overbevisningskraft.



70 71

Set udefra fremstår Bagsværd Kirke nedtonet og nøgtern 
omtrent som en industribygning. Den ydre skal er imid
lertid et diskret, beskyttende skjul for den overvældende 
og generøst sanselige skulpturelle form, der åbner sig for 
én, når man træder ind i kirkerummet. Blikket søger 
uvilkårligt opad, grebet af en monumental bølgende 
loftshvælving, der rejser sig mod himlen som en skyfor
mation. Øverst møder denne organiske betonstøbte kon
struktion et delvist skjult vinduesparti, hvor lyset, som 
igennem en sprække i skydækket, trækkes fra himlen di
rekte ned i kirkerummet, hvor det mildnet og opblødt 
fordeler sig over hvælvingerne og menigheden, flyder ud 
i sideskibene og forsvinder bag korets gennembrudte 
skærmvægge. 

Alt i dette rum indgår i en sublimt afstemt helhed. På 
en gang enkelt, sammensat og detaljeret, råt og forfinet. 
Underlagt en overordnet modstilling, der, som kontra
punktiske akkorder, spiller fuldkommen sammen i mø
det mellem loftets organiske slyngninger og bygningens 
bærende retvinklede geometri. Rummet, der på en gang 
forekommer stort og intimt, har en fornem akustik og 
synes at vibrere af musik, selv når der er helt stille. 

Man kan sige, at Jørn Utzon i Bagsværd Kirke har for
met et arkitektonisk udsagn, der er absolut omvendt af 
det, han skabte til Operahuset i Sydney, hvor en relativt 

LYSET FRA OVEN

Bagsværd Kirke
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Bagsværd Kirke nær København er tegnet af Jørn 
Utzon og indviet i 1976. Den er et hovedværk i 
 moderne dansk kirkearkitektur og et af mester-
arkitektens fineste arbejder. Kirkens indre er desuden 
blandt de bedste bud på et nutidigt sakralt rum noget 
sted i verden.
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anonym teatersal blev omsluttet af en spektakulær ydre 
konstruktion. Ved at vægte den indre form frem for den 
ydre bliver kirkens arkitektur til et budskab om religio
nens virkefelt og betydning. Kirkerummet er ikke et tea
ter, men en konkret deltager i den kirkelige handling og 
andagtens fællesskab. Det er en visuel og rummelig 
sprogliggørelse af kirkens funktion, der fremgår af må
den, hvorpå bænkeraderne er trukket tæt op til den smal
le og brede korforhøjning, hvor alter, prædikestol og dø
befont står solidt sammenmuret som et umisforståeligt 
billede på enheden i de tre liturgiske elementer: dåben, 
ordet og nadveren. 

I en vis forstand er Bagsværd Kirke uden egentlig 
kunstnerisk udsmykning. Den danner en sammenhæn
gende figur, hvor alle dele er integreret i helheden. Lin 
Utzons Matisseagtige antependier og tæppe i midtergan
gen underlægger sig og accentuerer kun det samlede ind
tryk af en modernitet, som favner mange forskellige kul
turers æstetik. Ikke mindst i kraft af de mellemøstlige 
arkitektoniske elementer, der altid har indgået i Jørn 
Utzons formsprog. Udtrykket er på en gang globalt og 
lokalt, der er en umiskendelig protestantisk stemning i 
kirken, men med en meget nutidig åbning mod naturen 
og kosmos. Med Bagsværd Kirke viser Utzon, hvordan 
man, med ekspertise og gehør, kan skabe en kirkelig 
æstetik, der fastholder traditionen og giver plads til en ny 
tids ånd og udsyn.
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KUNSTEN 
I KIRKEN

Enghave Kirke, København.
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Der kan være mange grunde til, at en menighed ønsker 
forandring i deres kirkerum. Måske virker det mørkt, el
ler inventaret fremstår overdrevent tungt. Et alterbillede 
kan have et motiv, der er kedeligt eller klodset udført el
ler vanskeligt at afkode. Nogle interiører er låst fast i et 
tidsbundet alvorsfuldt eller højstemt udtryk, der i dag 
forekommer fremmed og malplaceret. Enkelte nyere kir
ker kan i deres indretning have en steril kølighed, som 
virker afvisende. Andre steder kan koret virke underligt 
isoleret fra menigheden, eller prædikestolen synes at fjer
ne præsten fra sine tilhørere. Kirken kan fremstå ned
slidt, støvet eller museumsagtig. Bænkene kan være 
ukomfortable eller fylde så meget, at der ikke er plads til 
et kor eller andre aktiviteter, som i dag er blevet en na
turlig del af kirkens liv. Forhold af denne art kan virke 
ind på hinanden med en forstærket negativ effekt. Derfor 
vil man ofte ved at ændre et enkelt uheldigt element 
kunne løfte helhedens samlede udtryk.

Kirkerummet kan betragtes som et kollektivt kunst
værk i stadig udvikling. Dets indretning og udtryk er på 
den ene side med til at farve det kirkelige liv og give det 
struktur og kontinuitet. På den anden side skal udviklin
gen i det religiøse liv også afspejles i og forme rummets 
indretning og udtryk. Enhver tid bør forholde sig aktivt 
til kirkens fysiske fremtræden, enten med små eller stør
re justeringer eller bare ved med tilfredshed at give det 
eksisterende videre til kommende generationer i uskadt 
stand. 

Hvis en menighed oplever, at deres kirkerum ikke er 
godt at være i, hvis der er påtrængende mislyde eller 
mangler, må man som udgangspunkt analysere, hvordan 
kirkerummet fungerer som helhed, og hvorfor det ser 
ud, som det gør. Man må bruge tid og opmærksomhed på 
at forstå det givne rums iboende værdier og særlige ka
rakter.

Først derefter er det muligt præcist at identificere og 
afgrænse de elementer, der har en negativ indflydelse på 
helheden. Målet må være at ændre på forholdene med det 

mindst mulige indgreb. Kirkerummet udgør den visuel
le, æstetiske klangbund for livet i kirken, og jo flere af 
fortidens kvaliteter vi er i stand til at bevare og bære med 
os i kirkens fortsatte udvikling, jo dybere bliver instru
mentets klang.

Altså; det grundige, tålmodige forarbejde er som regel 
forudsætningen for at foretage langtidsholdbare forbed
ringer og meningsfulde æstetiske og funktionelle foran
dringer i kirkerummet. Grundlæggende må man kræve, 
at enhver fornyelse af kirkerummet tilfører de eksiste
rende kvaliteter ny værdi. Kun i meget sjældne tilfælde 
giver det mening at rydde et helt interiør for at begynde 
forfra fra bunden. Og selv her vil det være arkitekturens 
givne ramme, som den nye indretning må underlægge 
sig. 

Kirkerummets rituelle æstetik fortætter sig omkring 
koret og de centrale liturgiske objekter: altertavle og al
terbord, knæfald, døbefont og prædikestol. Men alle ele
menter i kirkens interiør spiller sammen og farver hin
anden. Orgel, pulpitur, bænke, stole, døre, vinduer, 
lamper og tæpper er i kraft af deres farver, form, materi
aler og bearbejdning en del af den kunstneriske helhed. 
Derfor må en analyse af kirkerummets æstetiske værdier 
tage alle elementer i betragtning. Hver enkelt element 
må bedømmes som en ting i sig selv, med egen historie 
og eget udtryk og samtidig ses i forhold til sine omgivel
ser. Den velfungerende helhed er en sum af relationer, 
der ikke mindst er bestemt af tingenes indbyrdes propor
tioner og de rum, der opstår imellem dem. 

Et æstetisk velfungerende interiør centrerer kirkegæn
geren i rummet og i det, man kunne kalde den liturgiske 
situation. Med afbalanceringen af de visuelle virkemidler 
som mørke og lys, flade og ornament, tyngde og lethed er 
det muligt at stemme sindet til andagt. På den måde har 
kunsten og arkitekturen til alle tider været en væsentlig 
medvirkende i formidlingen af kirkens budskab. Det er 
en visuel, fysisk liturgi, der danner ramme om de kirkeli
ge handlinger.
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Ligesom kirkens budskab sætter øjeblikket i evighe
dens perspektiv, skal budskabets fysiske rum på en gang 
fungere i tiden og uden for tiden. Derfor må det som sted 
så vidt muligt holdes fri af det omgivende samfunds ha
stighed, støj og modestrømninger. Det skal skabe en ro, 
som hjælper kirkegængeren til at fokusere på ånd og ek
sistens, samtidig med at rummet fremstår relevant og 
praktisk i forhold til nutidens kirkelige liv.

Afbalanceringen mellem kontinuitet og fornyelse 
kræver en klar forestilling om, hvordan de to ting skal 
forenes i et nyt meningsfuldt, sammenhængende udtryk, 
en ny syntese. Uden en grundig gennemtænkt foran
dringsproces, hvor der meget gerne må have været flere 
forslag i spil, handler det ansvarlige menighedsråd i blin
de. Den utilfredshed, der i en menighed – af mange for
skellige årsager – kan opstå med tingenes tilstand, kan let 
fremkalde et rastløst behov for forandringer for foran
dringens skyld. Konsekvensen er kirker, hvor usammen
hængende kunstneriske og funktionelle indgreb sker på 
bekostning af kirkerummets karakter af æstetisk solidt 
forankret rituelt holdepunkt i tilværelsen. 

Denne tenderen mod utydelighed og opløsning af for
men viser sig i særlig grad i alterbilledet, hvis rolle ellers 
er visuelt at udtrykke det kirkelige budskabs essens. Man
ge nyere alterbilleder er påfaldende vege og tågede, med 
antydede figurer og uklare abstraktioner, hvis placering i 
kirken ikke virker særligt velbegrundet. 

Kunsten i kirken er brugskunst. Dens opgave er at fo
kusere og inspirere. Uanset om det er figurativt eller ab
strakt, må alterbilledet have karakter af en konkret me
ningsskabende henvendelse. Ikke en dekoration, der skal 
aflede opmærksomheden, men et udsagn, som hjælper til 
at vække og fastholde det eksistentielle nærvær. Det bety
der ikke, at kunsten skal fremstå som en entydig illustra
tion i en eller anden fastlagt genkendelig stil. Kirkekun
stens historie viser tværtimod, hvordan visualiseringen af 
religionens idéer og budskab uophørligt har bevæget sig 
med udviklingen i vores måde at se på og være i verden. 

Selv om menneskets eksistentielle grundvilkår og der
med religionens kernebudskab er uforanderligt, findes 
der ikke en endelig sand form i dets visuelle formidling. 

De kunstneriske kvaliteter, man bør forvente af et mo
derne alterbillede, er derfor, at det, udover at forholde sig 
præcist til det omgivende rum, taler et sprog, der kan 
medvirke til at gøre kirken levende og relevant for nuti
dens mennesker. Nøjagtigt som det mest oprindelige af 
alle altermotiver, billedet af den korsfæstede Jesus, skal 
den moderne kunst levere et tydeligt udsagn, der kan 
åbne for de tolkninger, spørgsmål og svar, den tro og 
tvivl, som er grundlaget for det kristne fællesskab. 

Kunstens opgave er som alle kirkens liturgiske elemen
ter at tale til menigheden og gøre Gud og den religiøse 
dimension nærværende i kirkens rum. Det drejer sig ikke 
om, hvad der falder i de flest muliges smag, men snarere 
om, hvad der hos de flest mulige kan fastholde en nysger
rig levende undren. Et kunstværks kvalitet er summen af 
dets bestanddele. Da billedkunst er en ikkeverbal form 
for kommunikation, betyder det, at materialer, proporti
oner og den håndværksmæssige udførelse er lige så vigti
ge som de symbolske, fortællende, konstruktive og stem
ningsbærende lag i værkerne. Dertil kommer, at 
nutidskunsten rummer alle mulige typer af udtryksfor
mer på samme tid. Kunsten leder, som kirken, efter en 
form, der autentisk kan tale ind i den konstant forander
lige livssituation, mennesket befinder sig i. 

Ovenstående er en gennemgang af de væsentlige for
hold, som en menighed må søge at sætte sig ind i, hvis 
den tænker på at anskaffe sig et nyt alterbillede eller 
iværksætte andre former for kunstnerisk fornyelse til de
res kirke. Som inspiration i denne proces præsenterer vi i 
det følgende en række udvalgte eksempler på kirkekunst 
og kirkeinteriører, forsøgsvis afgrænset i fire kategorier.
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BILLEDFORTÆLLINGER

Erik Hagens, 2017,  
Fastelavnsskabet  
i Skovlunde Kirke nær  
København.

Billedfortællingen hører til blandt kirkens ældste veje til 
at formidle sit budskab. Middelalderens katolske kalkma
lerier og udskårne forgyldte eller bemalede altertavler 
fortalte Biblens historie og fremviste den kristne opfattel
se af verden til en menighed, der kun i ringe omfang for
stod de katolske tekster. Gennem tusinde år var det bille
der af denne art, der dannede grundlag for den kollektive 
religionsforståelse. Efter reformationen forsøgte kirken 
at finde et udtryk, der bedre var i overensstemmelse med 
Luthers betoning af ordet som fundament for den kristne 
praksis. Nogle altertavler fra den tid er helt domineret af 
skriftsteder, men billeder, der illustrerer centrale situati
oner i Jesu liv eller lignelser fra det nye testamente, blev 
efterhånden det almindelige betydningsdannende fokus i 
de fleste danske kirkerum.

I dag er det vanskeligt at forestille sig den fascinations
kraft, billeder havde, før massemedierne for alvor be
gyndte at brede sig. Vores verden bugner af alle mulige 
former for livagtige visualiseringer, og fortidens illustra
tioner af bibelske motiver virker ofte som stivnede i en 
fjern tidslomme. Symbolikken er svær at afkode og finder 
sted i scenerier, der er meget langt fra dem, nutidens 
mennesker befinder sig i. Men der er eksempler fra nyere 
tid på, hvordan billedfortællingen som medie for religiøs 
formidling stadig kan have en meningsfuld funktion i 
kirken.
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Meget få kirker har en tættere tilknytning til et lokalom
rådes befolkning, historie og geografi end kirken i Har
boøre. Allerede når man træder ind på kirkegården, for
står man, at dette sted er noget helt særligt. De mange 
navne på mindesmærkerne for druknede lokale fiskere og 
ilandskyllede ukendte søfarende vidner om et hårdt, fare
fuldt, arbejdsomt liv, hvor sammenhold og kristentro var 
stærke bærende elementer. Siden 1200tallet har her lig
get en kirke. Den første blev erstattet af en ny i 1500tal
let, og den blev revet ned i 1909, for at der på samme sted 
kunne bygges en større og bedre udstyret kirkebygning i 
historicistisk stil efter tegning af arkitekten Kristoffer 
Varming.

Dette ambitiøse kirkebyggeri, som blev opført af ce
mentsten støbt af sognets beboere, var et udtryk for den 
missionske vækkelse, der i en årrække havde fundet sted i 
sognet. Man kunne, indtil for nylig, fornemme den tro
ens kraft og kultur, som havde skabt Harboøre Kirke, 
både i bygningens solide fysiske fremtræden og interiø
rets præcise, maritime udtryk. Men en ny tilbygning, der 
blev indviet 2018, har åbnet hele den ene side af kirkeski
bet op til et multifunktionsrum med det resultat, at hel
heden nu virker usammenhængende og amputeret. En 
effekt, der yderligere forstærkes af, at man har fjernet 
størstedelen af kirkens bænkerader og erstattet dem med 
løse stole. 

Dog rummer Harboøre Kirke stadig sin absolutte 
hoved attraktion, koret med maleren Axel Hous alter

MENNESKESØNNEN

Harboøre Kirke
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Harboøre Kirke i  
Vestjylland.
Alterbillede, 
Axel Hou, 1910.
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billede, der på enestående vis favner sognets sjæl og skæb
ne. Før udførelsen af sit mesterværk havde Hou arbejdet 
sammen med Kristoffer Varming om en kirke ved Frede
rikshavn og her udviklet idéen om at afbilde Jesus med 
små børn klædt i samtidens tøj. Men det værk, han deref
ter skaber til Harboøre, er på alle måder mere omfatten
de, gennemført og ladet med større betydning. Jesus står 
midt i en stor flok børn, der er omkranset af mødre med 
spædbørn på armen og bag dem igen nogle få mænd. Det 
er umuligt ikke at forbinde motivet med de faderløse og 
enkerne efter to forfærdelige skibskatastrofer, som med 
kort mellemrum havde ramt befolkningen omkring 
Harboøre få år forinden værkets tilblivelse. Enkernes kyst 
blev området dengang kaldt, og her, i Axel Hous frem
stilling, er den levende Jesus kommet til de efterladte for 
at trøste og velsigne. Der findes næppe et mere bevægende 
alterbillede i dansk kirkekunst.

Udover indholdet har billedet også stor styrke i sin 
komposition og farveholdning. Begge dele er perfekt til
passet både den gamle kirkes barokaltertavle fra 1600tal
let og rummets farvesætning. Dertil kommer den usæd
vanligt lave placering, billedet har på alterbordet. Det er, 
som om det i særlig grad henvender sig til menighedens 
børn, noget, som understreges af de musicerende engle
børn i det øverste billedfelt, der igen synes at koble sig til 
den indskrift, der bag på alteret fortæller, at dette står på 
fire børnegrave, hvoraf den ene er en ilandskyllet lille 
pige fra Manchester.

Altertavlen i Harboøre Kirke er et ekstraordinært vel
lykket eksempel på, hvordan Biblens forkyndelse visuelt 
lader sig indskrive i en lokal og konkret sammenhæng.
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Skjoldborg Kirke er en lille, arkaisk kvaderstenskirke i 
 romansk stil, ensomt beliggende i det bakkede landskab 
nogle kilometer syd for Thisted. Bortset fra et nyere vå
benhus og en muret klokkegalge fremstår bygningen i sit 
ydre, omtrent som var den uændret siden middelalderen. 
Inde i kirken finder man imidlertid et overraskende ele
gant interiør med prædikestol og herskabspulpitur i 
nyklassicistisk stil fra slutningen af 1700tallet, lette bæn
kerader og en meget fin farvesætning. Disse elementer 
danner i forening med rummets arkitektoniske enkelhed 
en stemningsmættet romantisk scene, der fuldendes af 
den helt eventyrlige altertavle, som kom til kirken i 1925. 

Året forinden var menighedsrådet i Skjoldborg Kirke 
blevet så trætte af et klodset trækors, der hang på korets 
grå bagvæg, at man med en annonce i Berlingske Tiden
de søgte en kunstner til udførelsen af en ny altertavle til 
kirken. Der var hverken angivet krav til motiv eller pris. 
Alligevel kom der 20 henvendelser, heriblandt flere fra 
prominente navne. Efter en grundig sortering endte man 
med at vælge billedhuggeren Axel Poulsen til at udføre 
opgaven. 

Axel Poulsens forslag bestod i et relief af de hellige tre 
konger med Maria og Jesusbarnet skåret i eg i en stil, som 
han allerede havde udviklet til en altertavle til P.V. Jen
senKlints dengang nyopførte Fredens Kirke i Odense. Der 

Alterbillede, 
Axel Poulsen, 1925.

HJERTETS TALE

Skjoldborg Kirke 
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blev foretaget mindre ændringer i den oprindelige skitse, 
foranlediget af krav fra Akademiraadets altertavleudvalg 
om bedre tilpasning til korets proportioner. Derefter tog 
det blot fire måneder for den uddannede billedskærer at 
færdiggøre værket. Når man står over for altertavlen i 
dag, fornemmer man umiddelbart kunstnerens passion og 
inderlige forhold til det motiv, han skildrer. Stilen er ro
mantisk og tilbageskuende med reference til middelalde
rens andægtige billedsprog og måske med et strejf af El 
Greco i figurernes henførte udtryk og gestik. 

Der er imidlertid ikke antydningen af pastiche eller 
sentimentalitet over værket. Det virker autentisk i sin 
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omhyggelige og kraftfulde udførelse, som ren uforfal
sket barnetro, talt fra hjertet. Kunstneren synes at funge
re som en anonym formidler af en kollektiv fortælling. 
Dette er et billede af liv, under og håb, som enhver ville 
kunne forstå på tværs af kulturer. Altertavlen er et for
nemt eksempel på den genopdagelse af middelalderens 
håndværksmæssige dyder og kollektive ånd, som startede 
i England med William Morris og John Ruskin, og som i 
Danmark fandt sin form i det, vi kalder skønvirke. Det 
var en kortvarig drøm om, at industrialismens og masse
forbrugets totale omformning af vores kultur og sam
fund lod sig bremse. Men Axel Poulsens mesterværk i 
Skjoldborg Kirke står tilbage som en kraftfuld påmindel
se om det håndformede billedes suveræne evne til at vide
rebringe, vække og fastholde de dybeste religiøse følelser.
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Skovlunde Kirke er tegnet af arkitekt Aage Porsbo og 
indviet i 1972. Det er en stilfærdig bygning opført i røde 
teglsten i den solide konkrete stil, der er karakteristisk for 
perioden. Især kirkerummet fremstår afklaret og enkelt 
med en fin overensstemmelse i forholdet mellem helhed 
og detaljer – fra husets overordnede konstruktion i beton 
og tegl til det kunstfærdige forbandt i døbefontens mur
værk og træbænkenes robuste tyngde. Rummet er des
uden velproportioneret og behageligt at opholde sig i. 
Men et eller andet må have manglet, for i 2010 lod me
nighedsrådet sig inspirere til en omfattende kunstnerisk 
fornyelse af deres kirke. 

Det begyndte med, at en reproduktion af kunstneren 
Erik Hagens’ Esbjergevangeliet blev udstillet i kirkerum
met. I dette storværks måde at fremstille bibelske temaer 
som en nutidig billedfortælling så menighedsrådet en vej 
til at tilføre kirkens formidling af det kristne budskab 
nyt visuelt liv og nærvær. Erik Hagens blev bedt om at 
udarbejde et forslag til en udsmykning i Skovlunde Kirke 
baseret på samme idé, og halvandet år senere præsentere
de kunstneren de første gennemarbejdede skitser. Deref
ter fulgte et længere udviklingsforløb med flere ændrin
ger af projektet; en proces, hvori også Akademiraadets 
Udvalg for Kirkekunst blev inviteret til at give sit besyv 
med, og i perioden fra 2015 til 2020 begyndte de enkelte 

BIBELSKE BILLEDER

Skovlunde Kirke

Udgangsbillede, Juleskabet, 
Fastelavnskabet, Påskeska
bet (åbnet) og Pinseskabet.
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dele, én efter én, at blive færdiggjort og installeret i kir
kerummet. 

Det endelige værk, som indeholder væsentlige bidrag 
af keramikeren Ursula Munch Petersen, består af fire 
højtidsskabe og et keramisk billedpanel, ophængt i række 
på kirkens ene sidevæg, en stor altertavle på korets bag
væg og et udgangsbillede i kirkerummets modsatte ende. 
De syv elementer udstråler en stærk sakral og symbolsk 
identitet i kraft af deres forskellighed i størrelse, form og 
bearbejdning. Udførelsens omhu og præcision efterlader 
ikke tvivl om, at der her er noget vigtigt på færde. Men de 
besidder samtidig en nærmest legende, inviterende for
tælleglæde, der tilfører rummet lethed og energi. Endelig 
fungerer værkerne med deres fabulerende detaljerigdom 
også som en præcist afstemt æstetisk kontrast til den om
givende arkitekturs stramme, konkrete formgivning. 

Fænomenet højtidsskabe, sammenstillingen af mange 
forskellige materialer og teknikker og Erik Hagens’ illu

Juleskabet (åbnet), Faste
lavnskabet, Påskeskabet og 
Pinseskabet (åbnet).

Juleskabet, detalje, Jesu fød-
sel under motorvejsbro.
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strative grafiske billedsprog skaber associationer til tidli
gere tiders rituelle kirkeinventar. Som middelalderkir
kernes kalkmalerier udgør Hagens’ billeder en slags 
forkyndende rebus, der både åbner sig for og kræver tolk
ning. De er lavet til at blive tænkt over og talt om. Og som 
kunsten i de første mange hundrede år af den kristne kir
kes historie indskriver værket Biblens fortællinger i den 
aktuelle samtid, her konkret i de forstæder, som Skovlun
de Kirke befinder sig i. 

Det vil være for omstændeligt at beskrive billedindhol
det i højtidsskabene. De er pakket med allegorier, histori
er og henvisninger, som man vil kunne gå på opdagelse i 
meget længe. De syv enkeltelementer har imidlertid hver 
især en klar funktion som visuel liturgi. Advents og ju
leskabet (der er suppleret med Jesu Barndoms panel), fa
stelavnsskabet, påskeskabet og pinseskabet åbnes i hver 
deres respektive periode i løbet af kirkeårets gang. Alter
skabet “Jeg Er” er året igennem åbent og viser Jesus som 
menneskesønnen, der uforbeholdent velkommer alle i 
sin kirke. Kun langfredag lukkes det med et mørkt grav
gitter. Endelig er der udgangsbilledet med påmindelser 
til menigheden og besøgende om kirkens lære.

Realiseringen af dette usædvanlige kirkekunstneriske 
værk har krævet vedholdenhed og mod hos skiftende me
nighedsråd i Skovlunde Kirke. Den ti år lange proces, 
med hvad den har indebåret af korrektioner og kontro
verser, har imidlertid banet vej for et kvalificeret bud på 
en nutidig kirkekunst, der på en gang er solidt forankret 
i traditionen og spejler en verden, hvor alt er i foran
dring.

Pinseskabet åbent, nederst skitsen til Pinseskabet. 

Næste opslag: Alterbilledet Jesus: JEG ER.
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FIGURATIVE  
SYMBOLER

Bertel Thorvaldsens skulptur 
af den opstandne Kristus, 
1821. Vor Frue Kirke i 
 København. Figuren repræ-
senterede en ikonografisk ny-
fortolkning, der radikalt brød 
med den herskende tradition 
for at afbilde Jesus som den 
korsfæstede frelser.

Det figurative symbol er et billedtegn, der henviser til en 
større bagvedliggende betydning. Et af alle tiders mest 
kraftfulde figurative religiøse symboler er den skulptu
relle gengivelse af Jesus på korset. Krucifikset opsumme
rer det kristne budskab i en maksimalt følelsesladet form, 
som i dag kan virke lige lovlig pågående, måske endda 
morbid, på mange mennesker. Når billedhuggeren Bertel 
Thorvaldsens fremstilling af den opstandne Kristus i 
1800tallet vinder en så stor og øjeblikkelig udbredelse i 
verden, viser det, at han er lykkedes med at forme et nyt 
figurativt symbol, som med et mildere, mere favnende 
udtryk stemmer bedre overens med strømninger i blandt 
samtidens kristne. 

På den måde må de figurative symboler forandre sig 
med udviklingen i vores forståelse af religionen. Udover 
symbolets motiv er måden, det er fremstillet på, afgøren
de for, hvordan det opfattes. Medmindre udførelsen er bå
ret af en kunstnerisk idé, der giver figuren eller billedet 
mening, klarhed og dybde, bliver det figurative symbol et 
tomt postulat. Det gælder også korset i sin simpleste form.

På de følgende sider viser vi et kors af tornede grene, 
en nyfortolkning af den opstandne Jesus og eksempler på 
åbne figurative symboler, der peger mod en mere generel 
kristen omfavnelse af skaberværket i form af livets træ og 
svaler, der flyver som kors på himlen.
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Hvornum Kirke nær Hobro er en fin lille kvaderstenskir
ke i romansk stil med tilbygget våbenhus og tårn. Kirke
skibet er smalt, med lave hvælvinger og et diminutivt, 
huleagtigt kor. Ved en restaurering af murværket i 1976 
blev der blotlagt partier af smuk kalkmalet ornamentik, 
som sammen med lysekroner i skønvirkestil og en poe
tisk farvesætning af bænkerader giver rummet en intim, 
romantisk stemning. Man kan ikke forestille sig en mere 
passende ramme for de to naturteologiske kunstværker, 
som maleren Oda Knudsen har skabt til kirkens altertav
le og prædikestol i 2007. 

Religiøs kunst er en vanskelig genre. Et er at illustrere 
bibelske temaer og figurer, noget ganske andet er at male 
et billede, der i selve sin udførelse udtrykker opmærksom 
vågen andagt og opløftet glæde over skabelsens mysteri
um. Men netop det er lykkedes for Oda Knudsen i Hvor
num Kirke. 

Alterbilledet med de syv svaler, der danner syv flyven
de kors på en baggrund af hvide liljer, som synes at vokse 
frem af rødfarvet jord, er mættet med stof til symboltolk
ning. Jorden er selvfølgelig farvet rød af Jesu blod, og far
verne på de grønne myrteblade og violette myrteblomster 
refererer til treenigheden. De flyvende svaler rummer 
imidlertid også et helt umiddelbart budskab om livets 
kraft, der løfter sindet i jublende taknemmelighed over at 

SVALERNES EVANGELIUM 

Hvornum Kirke

Altertavle, 
Oda Knudsen, 2007.
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være til og en del af dette mirakel. Mennesket har til alle 
tider besunget Gud og skabelsen med metaforer hentet 
fra naturen. Det er en tradition, der gennemsyrer den 
tidlige keltiske kristne digtekunst, og præcis den tone, 
Oda Knudsen slår an, genfinder man hos Jeppe Aakjær, 
der skriver om havren, som ved solnedgang står på tå og 
ringler bønnen frem i fromme sind. Alterbilledet har 
som al stor poesi åbenbarelsens skær og en ægthed, som 
understreges af det uprætentiøse omhu, det er malet med.

Bemalingen af prædikestolens tre billedflader har en 
lidt anden karakter. Motivet her er en direkte reference 
til bibelcitatet om betydningen af at skille den giftige 
plante klinte fra hveden, det vil sige det onde fra det gode. 
Billederne er udført som tre varianter over samme kraft
fulde ikon. Hveden, der rejser sig et som et lysende gult 
livstegn på en baggrund af dyb blå, hvori den mørkrøde 
klinte ligger gemt. Det er malet direkte på prædikestolens 
paneler med sikker hånd og aktiverer med en pågående 
koloristisk energi det ældgamle kirkerums æstetik uden 
på nogen måde at forstyrre det samlede udtryk. Tvært
imod taler Oda Knudsens billeder ubesværet ind i kirkens 
historie som arkaisk centrum i en landbrugskultur.

Oda Knudsens kirkekunst er fuldkommen befriet for 
forudsigelige kirkelige og kunstneriske fraser og viser, 
hvordan kunst og religion kan befrugte hinanden og 
føre til et visuelt formuleret evangelium, som er tidløst 
og intuitivt forståeligt for enhver.
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Kirken med det smukke navn Østerhåb hører til blandt 
de senest tilkomne i Danmark. Beliggende i en af Hor
sens’ nye forstæder har den et arkitektonisk udtryk, der 
harmoniserer med det nutidige parcelhus og erhvervs
byggeri, der omgiver den. Stilen er enkel, praktisk og 
stilfærdig. De byggetekniske løsninger og materialevalget 
har et energiøkonomisk, standardiseret præg i den abso
lut gedigne ende af spektret. Vinduerne for eksempel vil
le ikke virke fremmede i et moderne skolebyggeri. Man 
kan sige, at arkitekturen gennem sin beskedne fremto
ning demonstrerer en etik, der forekommer dybt forank
ret i det moderne demokratiske velfærdssamfund. Huset 
skilter ikke med sin funktion; den eneste antydning er 
bygningskroppens opadstræbende form. 

Indvendigt er det også højden i det aflange og relativt 
kompakte kirkerum, der falder i øjnene. Alligevel føles 
proportioneringen afbalanceret, intim og behagelig, om
trent som en komfortabel opholdsstue. Inventaret, de let
te bænkerader, det stramt designede orgel, døbefontens, 
alterbordets og prædikestolens støbte, glittede betonele
menter giver, sammen med en ryddelig, næsten klinisk 
orden, helheden en meget samtidig, cool nordisk atmo
sfære. 

Kirkerummets definerende enkeltelement er det 11 
meter høje alterbillede af John Kørner, der tårner sig op 

DET GODE LIV

Østerhåb Kirke

Østerhåb Kirke tegnet af 
Fogh & Følner Arkitekter.
Alterbillede, John Kørner, 
2011.
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som et kæmpe gavlmaleri på korvæggen bag alteret. Mo
tivet er et stort træ af ubestemmelig botanisk herkomst, 
malet i kunstnerens karakteristiske ekspressionistiske stil, 
som er en væsentlig del af udsagnet. De to lag i maleriet 
er klart differentieret. På den ene side penselstrøgenes 
frihed og farvens materielle kvalitet. På den anden figu
rationen, der opstår i beskuerens sind. I den forstand de
monstrerer værket med kunstneriske virkemidler det ån
dens og stoffets møde, som er kirkens virkefelt. 

Billedet sætter en afslappet, imødekommende tone i 
rummet og tilfører helheden sanseligt nærvær. Motivet 
er hverken egentlig religiøst eller ikonografisk, men med 
sin luftige, lokkende tropiske stemning åbner det for en 
paradisvision, som mange nutidige kirkegængere utvivl
somt vil kunne se sig selv i og blive inspireret af. 

Nedtoningen af den specifikt kristne symbolik udsi
ger, at den religion, der praktiseres i dette rum, ikke er 
en, der trænger sig på. Selv kunstneren Lene Bødkers 
mintgrønne, støbte glaskors, der hænger diskret på side
væggen, er bevidst afdæmpet i sin effekt. 

Østerhåb Kirke repræsenterer således i sin fremtrædel
sesform en moderne religionsforståelse, hvor kirken først 
og fremmest ses som en institution, der varetager tilvæ
relsens eksistentielle kvalitet og søger at fremme det gode 
liv. Den er i mange henseender et kvalificeret bud på, 
hvilken retning kirkens æstetik og visuelle liturgi kan 
komme til at bevæge sig i i de kommende år.
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Lyngby Kirke nær København er gennemført idyllisk i 
hele sin frem træden. Fra beliggenheden på en bakketop 
midt i den  fredede bondeby, over den stejle brolagte kir
kesti, der snor sig gennem en på alle måder romantisk 
kirkegård fuld af gamle, velholdte gravminder, til selve 
kirkebygningens komplekse form og det arkaiske, grotte
agtige  interiør. 

Der har været kirke på dette sted siden 1000tallet, men 
den nuværende bygning i gotisk stil stammer i hovedsa
gen fra 1500tallet. Det forholdsvist lavloftede kirkerum 
er pakket med spor og genstande ophobet gennem dets 
mange hundrede år lange historie inklusive nogle meget 
fine og velbevarede kalkmalerier. Måske fordi kirken i en 
periode var ejet af kongen og siden finansmanden C.F. 
 Tietgen, er der en fornemmelse af eksklusivitet omkring 
bygningen, omtrent som var det et fornemt smykkeskrin. 

I begyndelsen af dette årtusinde indledte menigheds
rådet en gennemgribende restaurering af kirken. Et væ
sentligt element i projektet var at gøre kirkerummet 
 lysere og give det lethed, først og fremmest ved at fjerne 
den gamle altertavle med billede af C.W. Eckersberg og 
åbne kirkens østvindue. I stedet for altertavlen ønskede 
man sig et nyt alterbord og fik af kunsthistorikeren 
 Mikael Wivel foreslået Christian Lemmerz som den rette 
kunstner til at løse opgaven.

ISCENESÆTTELSE AF 
DET HELLIGE

Lyngby Kirke

Alterbord, Christian  
Lemmerz, 2012.
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Lemmerz’ værk, der sammen med resten af renove
ringen stod færdig i 2012, slår en bevidst emotionelt for
førende tone an i kirkerummet på en måde, som er helt 
usædvanlig i nutidig dansk kirkekunst. Alterbordet fyl
der koret i fuld bredde som en mægtig sarkofag dækket 
af et enormt foldet klædestykke, naturalistisk, men 
groft udhugget i hvid marmor. På bordet står et kors af 
to rosengrene nødtørftigt sammenbundet med tråd og 
afstøbt i bronze. Kontrasten mellem alterbordets fermt 
formgivne marmor og det primitivt sammenflikkede 
kors har en på en gang sanselig, taktil og rørende effekt. 
Den andægtige enkle hvidhed i hele arrangementet bli
ver yderligere forstærket af det dramatiske lys, som i 
dagtimerne falder gennem det store nyåbnede østvin
due. 

Stilen er nærmest italiensk barok, opbygget af ikoniske 
virkemidler som i en operascenografi. Når værket alligevel 
ikke fremstår som kitsch, skyldes det en afklaret æstetisk 
autoritet og disciplineret præcision i udførelsen. Proporti
oneringen og det illusionistiske billedsprog indgår i en 
meget fin balance med det øvrige kirkerums kompakt or
namenterede udtryk. Med sine visuelt højstemte henvis
ninger til nadverbordet, ligklædet og tornekronen er det 
skabt til at fremkalde et følelsesmættet, bevægende ind
tryk, som vi kender fra religiøs musik. Man kan sige, at 
Lemmerz’ værk tager den fulde konsekvens af kirkerum
met som en iscenesættelse af det hellige.
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Emmauskirken er en del af Diakonissestiftelsen på Frede
riksberg i København. Bygningen, der stod færdig i 1876, 
er tegnet af arkitekt Jørgen Holm i en neogotisk stil. 
Dens væsentligste arkitektoniske kvalitet er kirkerum
mets proportionering og smukke lysindfald.

I 2014 stod arkitekt HansJørgen Lykkeboe for en gen
nemgribende renovering af kirkerummet med henblik 
på at skabe et fleksibelt rum, der, ved siden af de egentli
ge kirkelige funktioner, skulle kunne fungere som ram
me om mange forskellige typer af arrangementer for 
Diakonissestiftelsens ansatte, studerende og frivillige. 

Stort set hele det oprindelige interiør inklusive alter
billede, prædikestol og to skulpturgrupper blev fjernet. 
Gulvet i koret blev lagt i plan med det øvrige kirkegulv, 
og halvdelen af de gamle bænkerækker udskiftet med 
løse stole. Det meste af kirkerummets fysiske historie 
blev således bortskaffet, men samtidig valgte man at 
 be nytte renoveringen til at udføre en stærk visuel mar      
k ering af det åndelige tema, som ligger i kirkens navn: 
 Emmausberetningen om to disciple, som påskedag 
 møder og bliver velsignet af den opstandne Kristus.

Opgaven blev efter anbefaling af kunsthistoriker 
 Mikael Wivel overladt til billedhuggeren Lisbeth Niel
sen, og det værk, hun har skabt, er et af de mest bevægen
de skulpturelle udsagn i nyere dansk kirkekunst. Værket 

DEN OPSTANDNE KRISTUS

Emmauskirken

Alterfigur og Maria med  
Jesusbarnet, Lisbeth Nielsen, 
2014.
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består af fire figurer, der indtager kirkerummet som en 
symbolsk figurativ omfavnelse af Kristusmysteriet. En 
slags modelleret salme, der stiger trinvist i styrke fra kir
kens hovedindgang og videre i retning mod koret. Ved 
indgangspartiet er placeret en mindre figur i rødler, der 
forestiller to sørgende kvinder med bøjet hoved ved Jesu 
grav. Kort derfra står en lidt større bronzestøbt figur af 
Maria Magdalene, der som den første bevidnede opstan
delsen. Hendes hoved er løftet, og hun ser ud i verden. 
Foran koret står en, igen større, figur af Maria med Jesus
barnet i sin favn. Som i en profetisk vision har hun blik
ket rettet direkte mod den opstandne Kristus, der med sin 
størrelse og placering bag alterbordet danner kirkens vi
suelle og symbolske centrum.

Lisbeth Nielsens Kristusskulptur er en dybt original 
og sjælden nyfortolkning af kristendommens centrale 
ikon. En mystisk kristus, fjern og nær, ånd og legeme, 
Gud og menneske. Alt efter synsvinklen forekommer fi
guren enten roligt afventende eller i bevægelse, som går 
den beskueren i møde. Den virker både handlekraftig og 
ydmyg, på en gang fuld af kærlighed og helt nøgtern. 

Materialets farvetone og modelleringens struktur giver 
skulpturen en dæmpet fremtoning, samtidig med at den 
hammerslåede kobberskive bag hovedet, som en opståen
de sol, løfter figuren frem i rummet. 

Lisbeth Nielsens formsprog er tidløst og derfor også 
nutidigt. Hun formår at tolke et tema, så det bliver tyde
ligt uden at være entydigt, og hendes evne til at leve sig 
ind i stedets specifikke karakter fremgår af den måde, 
hun med stærke kvindefigurer taler ind i Diakonissestif
telsen egenart som en organisation båret af kvinder. Der
til kommer, at hun har formået visuelt at aktivere et kir
kerum, som totalrenoveringen havde givet et noget sterilt 
og diffust udtryk. Projektets klare overordnede idé og 
kunstneriske kvalitet har gjort, at Emmauskirkens interi
ør, på trods af sin karakter af multifunktionsrum, allig
vel fremstår med en stærk åndelig, religiøs identitet. Ikke 
påtrængende, men varmt imødekommende og åbent.
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Lillebrænde Kirke er en beskeden bygning, opført i ro
mansk stil i 1500tallet uden tårn, men dog med en højde 
i forhold til husets størrelse, der adskiller kirkerne i den
ne egn fra samtidige kirkebygninger i resten af landet. 
Sognet har aldrig været et selvstændigt pastorat, og kir
ken har igennem de seneste århundreder været anneks
kirke til kirken i Torkilstrup. Denne sekundære status er 
bagrunden for, at Lillebrænde Kirke på trods af adskillige 
mindre ombygninger gennem tiden i dag fremstår med 
en uberørt oprindelighed. 

Den seneste større istandsættelse blev foretaget i 1942, 
og efter mere end 50 år med forfald og spredte smårepara
tioner besluttede menighedsrådet sig i 2006 for at give kir
kerummet en gennemgribende renovering, som også 
skulle indbefatte en genåbning af det tilmurede østvindue. 

Projektet begyndte at tage fart i 2014, hvor Akademi
raadets Udvalg for Kirkekunst efter besøg på stedet anbe
falede menighedsrådet at invitere to kunstnere til at udar
bejde skitseforslag til nyudformning af kirkens kor. 
Valget faldt på billedhuggeren Tina Maria Nielsen, der 
siden i samarbejde med Berings Tegnestue blev involveret 
i de fleste elementer af den gennemgribende renovering 
af kirkens indre. 

Resultatet, der stod færdigt i 2018, er en helstøbt poe
tisk fornyelse af kirkens interiør og et skoleeksempel på 

LIVETS TRÆ

Lillebrænde Kirke

Lillebrænde Kirke nær 
Stubbe købing. Udsmykning 
af nyåbnet  østvindue, Tina 
Maria  Nielsen, 2018.
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et indfølt samspil mellem nutidskunst og et historisk 
rum og dets inventar.

De enkelte indgreb er hver især relativt begrænsede, 
men præcise og effektfulde. Mest bemærkelsværdig er det 
enkle billedskabende greb, som det genåbnede østvindue 
har givet anledning til. 

Mange steder, hvor et af de gamle kirkers østvinduer er 
blevet åbnet, er de lige så hurtigt blevet lukket igen med 
dunkelt farvet glas. I Lillebrænde Kirke er det imidlertid 
udsynet, som er fremhævet, ved i den ydre vinduesniche, 
bag en klar, letstruktureret rude, at anbringe en detalje
ret bronzeafstøbning af grenen fra en lokal blodbøg. 
Inde fra kirken ser man grenen som en skarpt tegnet sil
huet. Den svæver over alteret som et livssymbol, der for
binder sig med trækronerne udenfor og trækker himlen 
og naturen ind i kirken. 

Grenen korresponderer med den nye døbefont, der er 
en afformning af stammen på et hestekastanjetræ, som 
blev plantet for 120 år siden ved præstegården i Torkil
strup af præsten Otto Grundtvig, bror til N.F.S. Grundt
vig. Ligesom grenen i vinduet accentuerer kalkmaleriet i 
den indre vinduesniche, fungerer døbefontens stamme 
som en poetisk sokkel for kirkens gamle dåbsfad og kan
de. Udsmykningen har fået navnet ‘Livets træ’, med alt, 
hvad det rummer af muligheder for teologisk tolkning.

Neden for østvinduet står et muret alterbord, som er 
det eneste inventar, der går tilbage til den oprindelige kir
ke. Herpå har Tina Maria Nielsen anbragt en tyk bronze
plade, på hvis overflade mere end hundrede af lokalsam
fundets medlemmer har sat aftryk med deres fingre. På 
kanten er der præget bibelcitater. Bronzepladen korre
sponderer med en mindre plade med samme bearbejd
ning, der er indsat i væggen ved siden af korbuen som 
hylde for en stor figur af en velsignende biskop fra 
1400tallet. 

Sidste element i fornyelsen af koret er et minimalistisk 
flytbart knæfald og gitter, hvis balustre ligeledes er bear
bejdet med fingeraftryk, og som med uens afstand, i 
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kunstnerens egen udlægning, har fået karakter af en 
stregkode. 

Renoveringen af kirkerummet er i sin helhed gen
nemført med nænsomhed og æstetisk konsekvens. Det 
nylagte gulv af gule, rustikt håndstrøgne teglfliser bin
der kirkerum og kor sammen på en måde, der på en gang 
fremhæver dets fornemme proportionering og taktile 
materialitet. Overalt er der en udpræget omhu for detal
jen, fra bænkeradernes placering på trælægter nedfældet i 
klinkegulvet, over farvesætningen af bænke, pulpitur, or

gel og prædikestol til formgivningen af to nye diskrete 
sakristiskabe.

De forskellige epokers udtryk forstærker hinanden. 
Kirkerummet er fuldkommen forankret i og tro mod sin 
historie, samtidig med at det seneste kunstneriske bidrag 
åbner for en meget nutidig teologisk fortælling om sam
menhængen mellem religion og natur. Det er kirkekunst, 
der ikke gør opmærksom på sig selv, men får sin styrke 
ved at samle og bygge videre på stedets iboende ånd og 
kvaliteter.
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Hover Kirke nær Vejle. Glas-
mosaik,  Mogens Jørgensen, 
1980.

ABSTRAKTE SYMBOLER

Med begrebet abstrakt symbol mener vi billeder, der er så 
åbne for tolkning, at de giver plads til den enkelte kirke
gængers associationer og følelser uden at forsøge at føre 
dem i en bestemt retning. Det er en vanskelig genre at af
grænse præcist. På den ene side er der billeder, som måske 
tager udgangspunkt i et symbolsk motiv, men hvor udfø
relsen har karakter af ren abstraktion. På den anden er der 
figurer og former, som måske nok er genkendelige som fi
gurer, men ikke har nogen erkendbar symbolsk reference. 

Denne ubestemthed i motivet rummer den fare, at ud
trykket let kan ende i ren overfladisk dekoration eller få 
karakter af kunstværker uden særlig kirkelig relevans. 
For at blive vellykket må den abstrakte kirkekunst besid
de en kraftfuld idé, der er præcist indtænkt i det givne 
kirkerum og tilføre det en ny åndelig dimension. Den ik
kefigurative kirkekunst virker igennem billedets kom
position, farver og form som et fokuspunkt for sindet og 
gennem den stemning, den anslår i rummet. 

Det er ikke en illustration af ordet, men visuel æstetisk 
uddybning på samme måde som kirkens musik. Netop 
fordi de abstrakte symboler ikke har som ærinde at for
midle et konkret budskab, kan de pege ud over sig selv; 
mod det transcendente store andet og bagvedliggende, 
som det er religionens ærinde at forbinde os til, formidle 
og fortolke.
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Hover Kirke er en af de ældste kirker i Danmark. Udefra 
at se en arkaisk, enkel og kompakt stenbygning uden tårn 
og med et klart adskilt skib og kor. Bygningen synes at 
ulme af akkumuleret tid og dyb uforstyrret historie, men 
indvendigt åbenbarer kirkerummet en totalt overrasken
de og forunderlig, frugtbar sammensmeltning af urgam
mel sakral bygningskultur og nutidig eksperimenterende 
kunst. Bag denne transformation af interiøret i Hover 
Kirke står billedkunstneren Mogens Jørgensen, der gen
nem 35 år skabte det, der i dag må betragtes som juvelen i 
moderne dansk kirkekunst. 

Første element i værket er et stort, konkret og stramt 
komponeret maleri, der som en modernistisk arabesk 
dækker hele loftsfladen i kirkens skib med blå og gul 
temperafarve. Det er et utroligt radikalt visuelt indgreb, 
der ikke desto mindre virker præcist kalibreret og balan
ceskabende i forhold til rummets form og tyngde. Mo
gens Jørgensen fik opgaven i 1955 i forbindelse med en 
større renovation af kirken. Senere forklarer han hensig
ten som, igennem et nutidigt maleri, at skabe en visuel 
spænding, der gjorde, at man så det romanske rum med 
nye, friske øjne. 

Andet element kommer til tretten år senere i 1968, 
hvor kunstneren bliver bedt om at skabe nye alterbilleder 
til kirkens altertavle, der er fra midten af 1600tallet. Han 

MALERISK BESJÆLING

Hover Kirke

Hover Kirke nær Vejle.
Bemaling af altertavle,  
Mogens Jørgensen, 1968.
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løser denne opgave på en måde, der er mindst lige så vo
vet som loftsmaleriet og i et nyt stilistisk sprog. Hele tav
len, både ramme og billedfelter, bliver bemalet som ét 
stort værk. Kompositionen fortættes i billedfelterne med 
ekspressive penselstrøg, der stråler ud fra centrum og 
danner baggrund for alterbordets intenst udtryksfulde 
sengotiske krucifiks, der også bliver farvesat omend di
skret. Prædikestol og lydhimmel får en bemaling, der 
korresponderer med altertavlen, og endelig bliver det 
hele holdt sammen af en grå farve, der forbinder alle in
ventardele, alterbord, knæfaldsgitter og kirkebænke.

Samspillet mellem loftets maleri, bemalingen af alter
tavle og prædikestol, inventarets farvesætning og det mid
delalderlige kirkerum fungerer som en fuldkommen 
komposition, hvis afsluttende element bliver et nyt glas
mosaikvindue indsat i kirkens vestgavl i 1980. Også her 
viser kunstneren totalt gehør for, hvad der fungerer i 
 kirkerummet. I stedet for farvet glas vælger han at bevare 
lysindfaldet og den visuelle forbindelse til omgivelserne 
ved at gøre vinduet til et ornament af mundblæst klart 
glas. Med vinduet bliver det meget lille orgelpulpitur til 
en seværdig komposition i sig selv. 

Den vedholdende fordybelse og dedikation, der karak
teriserer Mogens Jørgensens arbejde i Hover Kirke, er 
som en uforbeholden kærlighedserklæring til netop dette 
sted. Der er ikke den mindste antydning af, at kunstneren 
har forsøgt at trænge sig på, endsige erobre rummet med 
sit værk. De visuelle indgreb er iøjnefaldende, men allige
vel føles helheden langtfra overlæsset. Rummet fremstår 
i sin essens uberørt og intakt. Ligesom udsmykningen, på 
trods af sin farverigdom, har en kontrolleret, tilbage
holdt virkning. Det her er ikke en standardvare fra en 
producent af kirkekunst, men resultatet af kompromisløs 
indlevelse i stedets ånd og udtryk. Man er ikke i tvivl om, 
at værket er vokset frem i resonans med dets måde at være 
på og af den grund tilsvarende æstetisk kraftfuldt. Kunst
værket tilfører rummet i Hover Kirke et livfuldt fokus 
og giver dets omtrent 1000årige religiøse funktion for
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nyet nærvær. På samme tid besjæler det rummet og frem
drager dets sjæl som et mønstereksempel på, hvad billed
kunsten kan bidrage med, når den er allerbedst.

I forbindelse med indvielsen af det sidste element i sit 
værk formulerede Mogens Jørgensen en art program for 
de mulige kunstneriske strategier i renoveringen af ældre 
kirkerum: 

1.  Man kan lade være at foretage sig noget, altså bevare det 
eksisterende, uden at tilføje noget fra vor egen tid.

2.  Man kan helt se bort fra fortiden og lade vor tids kunst 
eller arkitektur stå i kontrast til fortidens.

3.  Man kan tilføje rummet noget nyt, men i gammel 
iklædning – altså det, vi kalder pastiche.

4.  Man kan foretage en sammenblanding af de nævnte 
muligheder, og endelig:

5.  Kan man forsøge at komme på talefod med de forskel
lige stilperioder, som en gammel kirke i reglen rum
mer, at lade kirkerummets forskellige elementer tale 
med hver sin stemme og alligevel følges ad i samme 
takt.

Og han tilføjer: I Hover Kirke har jeg forsøgt den sidst
nævnte mulighed.
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Videbæk Kirke i Vestjylland er tegnet af kongelig byg
ningsinspektør J. Vilh. Petersen og indviet i 1914. Den er, 
som flere andre kirker fra samme periode, opført som en 
noget forvokset imitation af den klassiske hvidkalkede 
landsbykirke. Dog er kirken i Videbæk blandt de mest 
vellykkede af denne bygningstype. Både velproportione
ret og fint detaljeret. I 2007 udskrev kirken en konkur
rence om noget så sjældent som en udvidelse, der kunne 
skaffe plads til hundrede ekstra siddepladser. Konkurren
cen blev vundet af MeedomBæch Arkitekter med et pro
jekt, der blandt andet indbefattede to nye sideskibe. Om
bygningen stod færdig i 2010, og set udefra viderefører 
den på smuk og harmonisk vis det oprindelige bygnings
udtryk. Eneste undtagelse er vinduerne i de to sideskibe, 
der er indfældet som en lodret, høj, smal spalte i gavlen. 
Man kan måske se dette markante stilbrud som et forvar
sel på, hvad der venter en, når man træder indenfor.

Interiøret i Videbæk Kirke fremstår som et totalt op
brud fra den nationalromantiske ramme, det er ind
kapslet i. Stilen er minimalistisk tilsat et stænk af art 
deco. De dominerende farver er gul og sort. På den ene 
side den perfekte gulvflade af hårdtbrændte gule mursten 
lagt i et smukt mønster fra væg til væg. Og på den anden 
side det sortmalede orgelpulpitur og de sorte bænkerader 
med bladforgyldte stafferinger. Kirkeskibet har bevaret 

RITUELT DESIGN

Videbæk Kirke

Alterbillede, Erland  
Knudssøn Madsen, 2010.
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sin oprindelige karakter af processionskirke, men kirke
gangen munder ud i en kirkearkitektonisk nyskabelse i 
form af en usædvanlig stor pladsdannelse mellem de to 
sideskibe. Koret er kun markeret som en selvstændig del 
af dette multifunktionsområde i kraft af en ganske lav 
muret forhøjning. Til gengæld danner alterbillede, alter
bord og knæfald en præcist defineret æstetisk enhed, der 
med et gennemført modernistisk design tilfører kirke
rummet en fornemmelse af nutidig, internationalt ori
enteret kulturinstitution. 

Central for denne virkning er det meget store alterbil
lede skabt af billedhuggeren Erland Knudssøn Madsen. 
Billedet, der er fremstillet af ætset kobber og messing, er 
opbygget af felter og delt i en mørk og en lys side, som re
fererer til henholdsvis den tomme grav og opstandelsen. 
Hovedindtrykket er imidlertid styrken i den kraftfulde 
abstrakte komposition. Billedet er ophængt som på en 
museumsvæg, og foran, som en kontrapunktisk modsæt
ning til billedets massive tyngde, står et forfinet, ganske 
spinkelt alterbord i sort stål og glas. Dette er igen indram
met af et knæfald i korresponderende konstruktion og 
materialer. Man kunne forestille sig, at alterbordets di
skrete fremtoning ville dæmpe dets liturgiske betydning, 
men den omhu, som er lagt i udformningen, har den 
modsatte virkning. Hele arrangementets kompromisløst 
stramme udtryk givet koret et intenst visuelt nærvær, der 
samler og opsummerer kirkerummets symbolske og ritu
elle betydning.

Den renoverede Videbæk Kirke har en aura af kulturel 
selvsikkerhed og materiel kvalitetssans, der synes at af
spejle både en særlig driftighed og et florerende kirkeligt 
liv, som er karakteristisk for egnen. I den forstand er kir
kens interiør et overbevisende bud på en religiøs æstetik, 
der forbinder stedet, troen og menigheden i sin konkrete 
samtid.

Glasmosaik, 
Knud Lollesgaard, 1980.
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Stort set alle æstetiske forhold i og omkring Grøndalskir
ken er tunge. Bygningen, der er opført i 1920’erne, står 
som en forvokset, nærmest borgagtig landsbykirke midt i 
en stærkt trafikeret, mangesporet vejforgrening ved Bel
lahøj i København. Dertil kommer, at kirkerummet, der 
af økonomiske årsager måtte afkortes fra de oprindelig 
planlagte fire hvælvingsfag til tre, på grund af sin store 
bredde virker påfaldende klodset proportioneret. 

I 2003 iværksatte menighedsrådet en gennemgribende 
renovering af kirkens indre. I særlig grad var man util
freds med det dybe, vinduesløse kor, der fremstod som en 
dunkel og trist grotte. Arkitekt Erik Brandt Dam fik 
overdraget opgaven, og senere i 2009 valgte menigheds
rådet, efter rådgivning fra Akademiraadets Udvalg for 
Kirkekunst, Sophia Kalkau til at udføre en korudsmyk
ning. 

Den arkitektoniske del af totalrenoveringen, der stod 
færdig i 2011, har efterladt kirkeskibet med et noget ste
rilt og identitetsløst udtryk. Men nyindretningen af ko
ret danner en fokuseret rituel scenografi med et rek
tangulært vindue placeret forskudt bag alterbordets og 
knæfaldets stramt symmetriske komposition. 

Det element, som har den afgørende æstetiske betyd
ning for kirkerummet, og som får det hele til at gå op i 
en højere enhed, er imidlertid Sophia Kalkaus hvide 

EN HIMMELSØJLE

Grøndalskirken

Sophia Kalkaus korudsmyk-
ning fra 2016 i Grøndalskir-
ken er et enestående eksempel 
på, hvordan et kunstværk 
alene ved sin idés afklarede 
enkelhed kan løfte og ændre 
udtrykket i et helt kirkerum.
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marmorstele, der spænder syv meter fra korets gulv til 
loftets hvælving. Værket, der stod færdigt i 2016, er place
ret asymmetrisk i koret som et forhæng, der er trukket til 
side fra det nyetablerede vindue. Stelen står som et kraft
fuldt afbalancerende objekt omtrent som en symbolsk 
bærende konstruktion. Dens æstetiske effekt er et resultat 
af udsagnets enkelhed. 

Helt konkret danner det skulpturelle element en verti
kal akse, der som orienteringspunkt hjælper kirkegænge
ren med at holde blikket fast og fødderne på gulvet i et 
rum, hvor belysning og interiør i øvrigt fremkalder en 
let svævende, ukonkret fornemmelse. Samtidig kompen
serer stelen med sit stærke vertikale løft for kirkerum
mets temmelig tunge proportionering og tilfører det en 
ophøjet poetisk ro og mystik. 

Sophia Kalkaus værk ligner ikke rigtig nogen tidligere 
set form for kirkelig kunst, men det har en autoritet og 
selvfølgelighed, som om det altid havde hørt til i dette 
rum. Én årsag er dets æstetiske funktionalitet. En anden er 
stelens umiddelbare fysiske nærvær, der i kraft af et tilba
geholdt formsprog undgår at virke påtrængende på trods 
af objektets størrelse.

Værket rummer en åben flertydighed, der holder det 
levende for beskueren. Det er både en abstrakt form og en 
symbolsk figuration. Det kan ses som et forhæng, hvis 
folder med tyst ro breder sig fra loftet mod gulvet, men 
samtidig danner den samme figur en søjle, der løfter sig 
fra gulv mod loft. Det er en skulptur, der på en gang er 
statisk og i bevægelse, som en fysisk og metaforisk for
bindelse mellem himmel og jord. 

Som formsprog forbinder stelen moderne minimalis
me med nyklassicismens forkærlighed for foldet klæde 
hugget i hvidt marmor og det på en måde, der passer me
get fint ind i Grøndalskirken mange stilblandinger. Der 
er iøvrigt en interessant parallel til det omtrent samtidi
ge alterbord af Christian Lemmerz i Lyngby Kirke. Også 
dette værk er karakteriseret af foldet klæde hugget i hvid 
marmor som et præcist anbragt stilcitat.

Endelig kan der læses flere referencer til kirkelig sym
bolik ind Sophia Kalkaus værk, f.eks. Marias svededug el
ler himmelstigen. Det kan også opfattes som et forhæng, 
der på én og samme gang skal give adgang til og tilsløre 
det hellige (skjult bag stelen findes der faktisk indhugget 
et ornament). Men værkets absolut vigtigste betydning 
ligger i selve formens konkrete visuelle funktion i rum
met. Stelen er et lærestykke i, hvor betydningsfuldt det er 
at skabe kirkekunst, som med fokus, omtanke og indsigt 
forholder sig konkret til det sted, hvor det skal installeres. 
Og dernæst, hvor velegnet abstrakt minimalisme er som 
nutidigt udtryk i kirken.
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Balle Valgmenighedskirke i Midtjylland er opført i 1885 
efter arkitekten Andreas Peter Bentsens tegninger til den 
byzantinsk inspirerede centralkirke i Vallekilde. Set ude
fra fremstår kirken som en relativt lille, ydmyg og ret til
lukket bygning i korsform. Men kirkens indre åbenbarer 
en overraskende rummelig, lys og åben ottekantet sal 
med en iøjnefaldende elegant skov af træsøjler, der bærer 
tagkonstruktion, klokketårn og et stort pulpiturgalleri. 

Kirkerummet har karakter af arena med tilskuerplad
ser i to planer, der krummer sig i halvcirkel om den cen
tralt placerede prædikestol og korets løftede scene. Det er 
et sted, hvor mange mennesker kan forsamles under 
uformelle former i Grundtvigs ånd. Bygningen har et 
muntert, nærmest sommerligt præg og virker som skabt 
til korsang og musiceren. Men prædikestolens og alter
tavlens tyngde efterlader ingen tvivl om, at det, som fore
går her, også er dybeste alvor.

Interiøret i Balle Valgmenighedskirke står intakt, om
trent som da det blev indviet for mere end 100 år siden, 
bortset fra ét væsentligt element. I 2016 fik kirken nyt al
terbillede malet af kunstneren Anette Harboe Flensburg, 
som kirken havde fået anbefalet af Akademiraadets Ud
valg for Kirkekunst. 

Billedet afløste en kopi af Carl Blochs opstandne Jesus 
og udgør i den forstand en dristig kunstnerisk fornyelse 

ÅNDEN OG RUMMET 

Balle Valgmenighedskirke

Alterbillede, Anette Harboe 
Flensburg, 2016.
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af kirkerummets udtryk. Billedets stil, der er karakteri
stisk for kunstneren, kan betegnes som metafysisk realis
me. Motivet befinder sig på kanten mellem det figurative 
og abstrakte. Den stramme geometriske komposition og 
de klare, lysfyldte kulører har en umiddelbar og stærk de
korativ effekt, men samtidig rummer billedet en højtide
lig mystisk alvor, der forekommer at fortælle om det 
transcendente, bagvedliggende, om overgangen mellem 
materie og ånd, mellem det timelige og det evige. Anette 
Harboe Flensburg betegner det selv som et opstandelses
motiv, men billedet er frit åbent for tolkninger uden på 
nogen måde at være tåget i sit udsagn og som sådan et 
uhyre vellykket eksempel på en nutidig religiøs visuali
sering. 

Dertil kommer imidlertid dette alterbilledes suveræne, 
indfølte og gennemtænkte samspil med alle aspekter af 
kirkerummet. Som udgangspunkt passer kompositionen 
perfekt ind i altertavlens klassicistiske arkitektur og tilfø
rer den en ny funktion som port mellem den ydre og den 
indre verden. Dernæst er billedets farver præcist afstemt 
til rummets øvrige kulører, så de bliver aktiveret og sat i 
fælles svingning og derved fremkalder et forhøjet sanse
ligt nærvær. Endelig forplanter billedets geometrier sig 
ud i rummets symmetriske konstruktion med dets vink
lede linjeforløb og geometriske figurer og tydeliggør der
ved klarheden i det ottekantede rums krystallinske form. 
Anette Harboe Flensburgs altertavle synes på en gang at 
samle og fremhæve, spejle og forstærke rummets mange 
kvaliteter. Billedet peger på en usynlig tilstedeværelse 
mellem tingene, som forbinder dem med hinanden. Det 
udefinerbart hellige. Guds ånd.
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Enghave Kirke på Vesterbro i København er i sit ydre en 
lidt identitetsforvirret sammenstilling af tre forskellige 
bygningselementer. Et stort menighedshus i historicistisk 
stil fra begyndelsen af 1920’erne. En afdæmpet, noget   
tilbageskuende kirkebygning i tegl og et kubistisk, 
 moderne, fritstående klokketårn i beton, begge dele 
 tegnet af arkitekt Richard Jessen og opført i 1960. 

Kirkens oprindelige interiør havde et anonymt, insti
tutionelt,  støvet udtryk, hvis tristesse kun blev fremhævet 
af et voldsomt overdimensioneret, mørkt kors på korets 
bagvæg. 

I dag står kirken fuldkommen forvandlet efter en gen
nemgribende renovering af arkitekterne Frank Maali & 
Gemma Lalanda. Alt oprindeligt interiør er fjernet. Der 
er brudt hul i taget over koret og over den nyskabte sid
detrappe, der strækker sig langs den ene sidevæg og over 
bagvæggens pulpitur og giver rummet en fornemmelse 
af amfiteater. Lyset, der nu vælder ned gennem de nye 
tagvinduer, afslører, at det tidligere ret dunkle rum fak
tisk er både funktionelt og smukt formgivet som en vel
proportioneret industrihal.

Da projektet blev sat i gang, havde menighedsrådet en 
vision om at skabe en ‘værkstedskirke’, som kunne favne 
mange forskellige kulturelle funktioner og typer af 
gudstjenester. Resultatet, der blev indviet i 2018, er et 

FLERTYDIGHEDENS KIRKE

Enghave Kirke
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 radikalt og vellykket bud på sammensmeltningen af et 
kirkeligt eksperimentarium, koncertsal og kulturhus i ét. 

Centralt i det multifunktionelle rum ligger koret, 
hvor alterbord, døbefont og prædikestol er flytbare, og et 
område af gulvet mekanisk kan hæves til et forhøjet sce
nepodium. Denne mobile fleksibilitet synes i sig selv at 
rumme et kirkeligt udsagn, som bliver understreget af 
symbolikken i billedhuggeren Margrethe Sørensens li
turgiske objekter. Altervæggen har karakter af et reolsy
stem med 28 kvadratiske rum, som hver indeholder et el
ler flere grafiske tegn og figurer i transparente lag, i alt 
48, som igen spejles i bagbeklædningen. Det er som en 
kakofonisk religiøssymbolsk synstavle, der synes at 
 udsige, at Gud ikke så meget er en fast borg som et åbent 

Altervæg, alterbord og præ-
dikestol, Margrethe Sørensen, 
2018.
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spørgsmål, hvor hver enkelt selv må finde sit personlige 
svar. Samme type af udsagn findes på prædikestolens 
front, hvor rækker af bogstaver står tæt sammen i tilsyne
ladende tilfældig orden som typografisk tungetale. 

Fra i årtier at have stået som markør for et hensygnen
de perifert byområde befinder Enghave Kirke sig nu midt 
i en urban pulserende og mangekulturel smeltedigel, og 
bygningen har vist sig at være det ideelle udgangspunkt 
for en helt ny type kirkelig opdagelsesrejse. Det rum, som 
er skabt af Maali & Lalanda og Margrethe Sørensen, har 
fået det optimale ud af situationen. En kirke, der som fy
sisk ramme peger mod flertydig, nysgerrig åbenhed. Et 
rum, der udstråler imødekommende og afslappet ro. En 
æstetik, der på en og samme tid er uformel, omhyggeligt 
detaljeret og fokuseret på sit formål.
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BEARBEJDNING AF
RUMMET

Kirkens indre udgør en sammenhængende rituel, æste
tisk helhed, hvor alle elementer i større eller mindre grad 
influerer på hinanden. Enhver æstetisk bearbejdning af 
kirkerummet får med andre ord konsekvenser for det 
samlede billede og må derfor betragtes som et kunstne
risk indgreb. Det betyder blandt andet, at man i mange 
tilfælde med relativt beskedne midler kan justere hele 
kirkens udtryk. Måske blot ved at rydde op i overflødigt 
inventar, ændre enkelte deles farvesætning eller indføre 
ny belysning. Omvendt gør det også, at små ændringer 
som for eksempel opsætning af fladskærme kan triviali
sere hele kirkerummets fremtoning.

I det følgende viser vi eksempler på kunstneriske bear
bejdninger af kirkerum, som ikke direkte involverer al
terbilleder eller alterborde, men på forskellig vis tilfører 
nye elementer, der tjener til at accentuere og forstærke 
kvaliteter i det allerede eksisterende. 

Munkebjerg Kirke på Fyn. 
Dørhåndtag, 1960.
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Bistrup Kirke, tegnet af arkitekten Tyge Arnfred, kan 
ved første øjekast minde om mange andre nyere mur
stenskirker opført i de danske forstæder i løbet af 
1960’erne. Træder man ind i kirken, mærker man imid
lertid med det samme en helt særlig stemning, der ikke 
kun knytter sig til arkitekturens asketiske enkelhed. Der 
er en udstråling af varme og beskeden, både rationel og 
poetisk, grundighed, som hænger sammen med, at kir
ken er blevet til som et selvbyggerprojekt opført på et 
stramt budget med menighedens arbejdskraft og tegnet 
af en stor arkitekt, der tilfældigvis boede i sognet.

Kirkerummet er lyst og åbent med flere separate om
råder, der kan anvendes til forskellige typer aktiviteter. 
Det er præget af den måde, som den bærende konstrukti
on og loftet angiver – en struktur og rytme, der gentages 
i mindre skala af de sorte stel af kvadratiske jernrør, som 
understøtter bænkeradernes, knæfaldets og alterbordets 
vandrette flader.

Der er ikke noget egentligt alterbillede i kirken, men i 
murværket bag koret er der, med sortbrændte sten, ind
fældet en meget stor grafisk forenklet tegning af den 
korsfæstede Jesus og de tolv disciple. Dette værk er, sam
men med yderligere to mindre værker, skabt og fysisk 
udført af billedkunstneren Hans Chr. Høier, der deltog 

BISTRUP KIRKE
– EN STEMME I KORET

Bistrup Kirke nord for 
 København. Lysskulptur, 
Jørgen Carlo Larsen, 2010.
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som en af 120 selvbyggere i de fem år, opførelsen af kir
ken varede.

Bistrup Kirkes tilblivelseshistorie og gennemførte ud
tryk gør den til noget helt særligt blandt nyere danske 
kirker, og der er i menigheden en stærk bevidsthed om 
kirkens egenart. Da man omkring 2000 begyndte at over
veje at gøre et lille rum under orgelpulpituret til en art 
kapel for mindestund, bøn og refleksion og i den forbin
delse behøvede noget i retning af en lysglobe i kirken, var 
man klar over, at den måtte udformes specielt til dette 
sted. Man kunne imidlertid ikke finde en egnet kunstner 
og søgte derfor i 2008 hjælp hos Akademiraadets Udvalg 
for Kirkekunst, der anbefalede billedhuggeren Jørgen 
Carlo Larsen til opgaven. 

Som udgangspunkt arbejder Jørgen Carlo Larsen i for
vejen med en æstetik, der kan minde om den, der allerede 

findes i kirkerummet. Hans virkemidler er af samme art, 
og det værk, han har skabt, indgår da også med kalibreret 
præcision som et medvirkende element i arkitekturens og 
interiørets rytmiske og konstruktive helhed. 

Lysskulpturen er opbygget som et gitterværk af sorte 
profiljern, der refererer til de bærende elementer i kirkens 
øvrige inventar. Herpå er anbragt smalle hylder til fyr
fadslys og holdere med farvet glas som en slags nodetegn 
på linjerne i et skulpturelt partitur. Installationen udtryk
ker en ro og poetisk lethed, der danner sit eget stilfærdige, 
visuelt musikalske rum under orgelpulpituret og under
støtter kirkerummets stemning af imødekommende, lys
fyldt andagt. 

Det er Bistrup Kirkes fortjeneste, at den efterhånden 
ikke helt nye funktion med at tænde lys som en kirkelig 
handling, omsider bliver taget alvorligt og får tilført 
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æstetisk tyngde og betydning i kirkerummet. De lysglo
ber af forskellig art, der står placeret rundt omkring i vo
res kirker, har som regel karakter af sekundært inventar 
omtrent som tøjstativerne i menighedshuset. Denne 
manglende vilje til at finde et sted og en form til denne 
funktion, hvis man overhovedet ønsker den i kirken, er 
ikke bare uskøn, men reducerer også kirkerummets ritu
elle klarhed og gør det dermed mindre virkningsfuldt 
som sted for kontemplation og åndelig fornyelse. 

Udover lysskulpturen har Jørgen Carlo Larsen formgi
vet to lysestager til alterbordet og en messehagel. Begge 
dele er udført efter samme gennemgående formprincip 
som lysskulpturen. 

Som helhed er Jørgen Carlo Larsens bidrag til Bistrup 
Kirke således et fornemt eksempel på integreret kunst, 
der underlægger sig en i forvejen eksisterende orden og 
tilfører det en ekstra klang og kompleksitet uden at for
styrre de allerede eksisterende kvaliteter.
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Langenæs Kirke ligger i et yderkvarter i Aarhus med 
mange almene boliger og meget etagebyggeri opført i 
 løbet af 1950’erne og 1960’erne. Kirken, der blev indviet i 
1966, er tegnet af den fremtrædende Aarhusarkitekt 
 Johan Richter i en stramt formet, rationel, konkret stil, 
hvor murværk og rå beton kontrasteres af store, lette vin
duespartier. Mere end nogen anden kirke i Danmark 
 synes Langenæs Kirke at være skabt som et folkets hus.

Det ligger allerede i det finansielle grundlag for opfø
relsen, der blev til gennem mange års indsamlinger af 
små og store beløb blandt lokale beboere. Men også det 
arkitektoniske udtryk har karakter af socialt, almennyt
tigt offentligt rum. Det er den mindst intimiderende kir
kebygning, man kan forestille sig. Den er helt renset for 
sakrale effekter og religiøse bygningsfraser af enhver art. 
Bygningen står der bare fuldkommen rolig og afklaret 
som det, den er, en praktisk ramme om kirkeligt liv i et 
lokalt bysamfund. Arkitekturen taler samme sprog som 
den verden, der omgiver den, og fortæller, at her behøver 
ingen at stille sig an eller føle sig fremmed. 

Træder man ind i kirken, er det første, der slår en, 
rummets volumen og materialernes robusthed. Det frem
står nøgent og nøgternt, nærmest som en sportshal. Der 
er ingen billeder eller iøjnefaldende religiøse symboler. 
Eneste tydelige indikation af, at det er en kirke, man be

KIRKEN FOR FOLKET

Langenæs Kirke

Korudsmykning, 
Elle-Mie Ejdrup, 2013.
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finder sig i, er det monumentale alterbord i beton, der 
står som centralt fikspunkt i det enorme kor. Det, man 
kunne kalde rummets åndelige dimension, findes ikke på 
overfladen, men ligger i dets præcist balancerede propor
tioner, plan og detaljering. En slags ukunstlet værdighed, 
som er blevet nænsomt forstærket af den bearbejdning af 
rummets lys, som er skabt af kunstneren ElleMie Ejdrup 
i samarbejde med Cubo Arkitekter og indviet i 2013. 

Umiddelbart er denne ret omfattende æstetiske renove
ring nærmest usynlig. Sammenligner man med billeder 
fra før renoveringen, kan man imidlertid konstatere, at 
der er fjernet ikke så lidt fra rummet: store forstyrrende 
lysarmaturer, voldsomt mangefarvede vinduespartier, 
billeder bag alterbordet og et stort, sort kors. I stedet er 
der kommet ensfarvet tonede vinduer, en superdiskret 

LEDbelysning, der fremhæver rummets materialer og 
form, et nyskabt ovenlys og endelig det, man kunne 
 betegne som hovedværket, med titlen Himlen over 
 Langenæs. Hvor korets rum før var afgrænset af et orna
mentalt gitterværk mellem en kraftig betonbjælke og 
loftet, er der nu en semitransparent skærm, i hvilken der 
er sandblæst et grafisk billede af skyformationer. Resulta
tet af ElleMie Ejdrups arbejde er tilførelsen af en lys, 
svævende lethed, som i høj grad klæder det fysisk bastante 
rum. Renoveringen af Langenæs Kirkes interiør er et 
 eksempel på en kunstnerisk bearbejdning af et kirkerum, 
der synes at efterlade det fundamentalt uændret, men 
forædlet og tydeliggjort i sit udtryk, som havde det været 
hos en instrumentmager for at få justeret overtoner og 
mislyde i den arkitektoniske klangbund.
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Snostrup Kirke nær Ølstykke på Sjælland er opført i slut
ningen af 1100tallet i romansk stil. 400 år senere blev 
den udvidet med tårn og våbenhus, fik forlænget skibet 
og tilføjet spidsbuede hvælv. I 1870’erne blev den gen
nemrenoveret, og det samme skete igen hundrede år se
nere i 1966. Kirkens bygningskrop rummer summen af 
denne kolossale rejse gennem tiden. I dens indre finder 
man en døbefont og en smertensmand fra middelalde
ren. Alterbordets beklædning er fra 1500tallet, prædike
stolen kom til i 1630, alterskranken i 1730 og alterbilledet 
af C.W. Eckersberg i 1852.

Omtrent 50 år efter at kirken senest var blevet istand
sat, kontaktede menighedsrådet Selskabet for Kirkekunst 
med et ønske om at få hjælp til farvesætning af bænke og 
nye hynder. Der blev henvist til kunstneren Malene Bach, 
som tog ud for at se på kirken. Under hendes gennem
gang af kirkerummet sammen med repræsentanter for 
menighedsrådet blev det klart, at rummet fremstod rodet 
og slidt, overfyldt med inventar og dårligt belyst, altsam
men i en grad, så nye farver på bænkene ikke i sig selv vil
le gøre den store forskel. Kunstneren foreslog derfor, at 
hun kontaktede arkitekt og (senere) kongelig bygnings
inspektør Leif Hansen, for at de to sammen kunne udar
bejde en helhedsplan for en æstetisk renovering af kir
kens interiør.

SKØNHED OG ORDEN

Snostrup Kirke

Teglfliser og farvesætning, 
Malene Bach, 2017.
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Deres projekt kom til at omfatte alle aspekter af kirke
rummet. Det mest markante enkeltelement er måden, 
gulvet er blevet fritlagt på og gjort sammenhængende i 
hele bygningen. I dag ligger der fra væg til væg en flade 
af rombeformede teglstensfliser, specialfremstillet til kir
ken af et teglværk i Potsdam. Gulvets møde med den pud
sede væg giver en meget stærk umiddelbar fornemmelse 
af bygningens materialitet og form. Desuden skaber de 
håndstrøgne flisers renæssanceinspirerede geometri et le
vende mønster, som subtilt skifter og danner fortættede 
ornamenter på særligt betydningsfulde steder, eksempel
vis omkring døbefontens fod og op til alteret. Bænkera
derne er blevet diskret udtyndet og er kommet ned at stå 
direkte på gulvet. Ved at bortskaffe bænkenes gavldøre og 
beklædning mod væggene er der desuden opstået en 
transparens, som yderligere fremhæver bygningens arki
tektoniske kvaliteter. Samme virkning har et nyt, løftet 
knæfald, der synliggør korgulvets flade. Derudover har 
rummet gennemgået en grundig oprydning og generel 
istandsættelse. Overflødige genstande er skaffet af vejen. 
Døbefonten, der var muret ind i korvæggen, har fået en 
ny placering foran koret på en smuk sokkel af massiv, pa
tineret eg. Prædikestolen er flyttet en anelse længere til
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bage i skibet for at skabe mere rum foran koret. Bænkene 
er malet støvet grønne med gammeldags pigmenteret li
noliefarve. Der er blevet fremstillet nye diskrete lamper, 
vinduernes udtryk er accentueret med håndblæst glas, og 
vestvinduet har fået tilføjet en forsatsrude med sart tone
de farvefelter.

Resultatet er en helhed af orden og skønhed, der har 
gjort kirkerummet til en lysende syntese af fortid og nu
tid. Alt her virker på en gang fuldkommen friskt og for
ankret i en dyb kollektiv historie. Rummet har været 
igennem en gennemgribende transformation, men intet 
er ødelagt, og alle indgreb er reversible. Selv fliserne er 
lagt i sand. Malene Bachs og Leif Hansens bearbejdning 
af Snostrup Kirkes interiør er ikke bare et fint eksempel 
på samarbejde mellem billedkunstner og arkitekt, men 
også en æstetisk fornyelse af et gammelt kirkerum fore
taget med et åbent blik for mulighederne i de eksisteren
de kvaliteter.
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Gludsted Kirke er blandt de første kirker, der blev opført 
i hedeegnene omkring Herning, efterhånden som områ
det blev befolket i slutningen af 1800tallet. Bygningen 
er opført for lokale donationer og i hovedsagen af lokalt 
fremstillede materialer. Den er fint proportioneret og 
smukt detaljeret i en nøgtern historicistisk stil og frem
står enkel og spartansk både i det ydre og det indre. 

I 2018 henvendte kirken sig til Akademiraadets Udvalg 
for Kirkekunst i forbindelse med en pengegave, som kir
ken havde modtaget til bekostning af en udsmykning. 
Under udvalgets besøg i det gennemrenoverede og mar
kant farvesatte kirkerum var hovedindtrykket, at der ikke 
umiddelbart var behov for yderligere dekorative elemen
ter. Men i samarbejde med menighedsråd og præst lykke
des det at identificere et antal områder i kirken, hvor man 
på forskellig måde kunne give det eksisterende interiør et 
forhøjet æstetisk nærvær og visuel energi. En af idéerne 
bestod i en malerisk bearbejdning af korets ret anonyme 
bagvæg. Menighedsrådet besluttede sig for denne løsning, 
og ud af tre kunstnere, foreslået af udvalget, endte man 
med at vælge Jessica Breitholtz Björk til at udføre opga
ven.

Hendes projekt er et maleri på lærred, der fylder stør
stedelen af korets bagvæg. Maleriet er formelt et mini
malistisk, stramt geometrisk moderne værk, hvor et felt 

STRÅLEGLANS

Gludsted Kirke 
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af sart lysende farvelinjer både inddrager og spiller sam
men med rummets øvrige kulører. Samtidig refererer 
linjerne til den type afbildninger af stråleglans, der ikke 
mindst i barokkens kirkekunst fungerer som en visuali
sering af helligåndens usynlige, forenende kraft. Værkets 
titel er da også Treenigheden, der i billedet er symboliseret 
som tre lysende stråler. Men selv om det giver plads til te
ologisk tolkning, er værkets funktion, med kunstnerens 
egne ord, først og fremmest at danne baggrund for og 
forsigtigt fremhæve og understøtte den Jesusfigur, der er 
korets centrale element. 

Jessica Breitholtz Björks værk er tænkt som en integre
ret del af helheden. Med et tilbageholdt, men energifyldt 
udtryk understreger det og løfter kvaliteterne i kirkens 
øvrige interiør. Billedet tilføjer kirkerummet en stille, 
fokuseret sakral dimension, som i sin form på en gang er 
ældgammel og hyper nutidig. En ekstraordinær kunstne
risk effekt i en ret almindelig kirke.

Alterbillede, Jessica 
Breitholtz Björk, 2020.
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Munkebjerg Kirke, beliggende i en forstad til Odense, er 
tegnet af arkitektbrødrene Erik og Ebbe Lehn Petersen og 
opført i 1960. Det er et komplekst og særegent moderni
stisk byggeri, hvor en brutalistisk kraftfuld bærende kon
struktion i rå beton kontrasteres af lette hvidkalkede 
murstensvægge. Kirkerummet har form som et højtløftet 
himmelstræbende telt, hvilket i sig selv er usædvanligt. 
Men det, som gør dette sted enestående blandt danske kir
kerum, er den måde, det brede og meget smalle kor er 
placeret, der, hvor loftet er sænket til sit laveste punkt. 
Som et hulspejl samler og fokuserer det rummets energi 
og suger opmærksomheden til sig. 

Et afgørende element i denne virkning er den kom
pakte glasmosaik, der udgør korets bagvæg i dets fulde 
bredde. Værket, der er udført af maleren Knud Lolles
gaard, kom til kirken i 1983, hvor det erstattede en mid
lertidig løsning. Den er blandt de mest vellykkede af sin 
art i nogen moderne kirke, måske fordi rummet fra be
gyndelsen har været tænkt med en glasmosaik som cen
tral visuel pointe. Det farvede glas’ kraftige dæmpning af 
lyset, som i mange kirker er en ulempe, giver her dyb 
æstetisk mening. Ligesom den flimrende effekt af den 
tætvævede komposition udgør en perfekt afstemt kontra
punktisk kontrast til de tre konkrete liturgiske objekter, 
som det danner bagrund for. 

TÆT PÅ KORSET

Munkebjerg Kirke

Glasmosaik, 
Knud Lollesgaard, 1983.



180 181

På gulvet umiddelbart foran glasmosaikken står et 
kors udført af solidt gammelt bygningstømmer i, hvad 
der kunne ligne naturlig størrelse. Denne fornemmelse af 
autenticitet forstærkes yderligere af korsets konstruktion, 
som leder tanken hen på en egentlig brugsgenstand sna
rere end et standardiseret kirkeligt symbol. Foran korset 
og ganske nær på hinanden står alterbord og døbefont 
som to urokkelige geometriske udsagn i massiv granit. 
Sammenstillingen af korets elementer danner et intenst 
liturgisk tableau, der i sig selv udgør et gribende og tyde
ligt religiøst udsagn. 
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Kirkerummet er som helhed enkelt og asketisk indrettet 
med bænkerader, der samler menigheden tæt omkring ko
ret og tæt på korset. Uden at være påtrængende eller over
drevent højtideligt anslår det en stemning, som inviterer til 
andagt og eftertænksomhed.

I 2018 henvendte Munkebjerg Kirke sig til Akademira
adets Udvalg for Kirkekunst i forbindelse med modtagel
sen af en donation til kunstnerisk udsmykning. Under 
udvalgets besøg i kirken blev det klart, at der egentlig ikke 
var brug for yderligere dekorative indslag i rummet og 
slet ikke en glasmosaik, som ellers var blevet foreslået. I en 
gennemgang med menighedsrådet af rummets mulighe
der og kvaliteter blev det imidlertid klart, at den eksiste
rende prædikestol ikke fungerede særligt godt hverken 
praktisk eller æstetisk. Det blev besluttet at bestille to 
kunstnere til at udarbejde skitseforslag til en ny prædike
stol. Af disse to har man foråret 2021 valgt billedhuggeren 
Karin Lind til at formgive en ny prædikestol.

Model i 1:1 af billedkunstner 
Karin Linds nye prædikestol 
til Munkebjerg Kirke.  
Trekantsformen er et gen-
nemgående træk i kirkens 
 interiør. Tilsammen udgør 
prædikestolens trin en seks-
kant – svarende til kirke-
rummets grundplan. Træet er 
samme træsort om bænke-
raderne og i tykkelse som 
 deres stolper. Trin udføres af 
samme type granit som alter-
bord og døbefont.
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HELHED OG OVERBLIK

Store dele af den europæiske kunsttradition har sit ud
spring i kirkens kunst. Det er tankevækkende, hvor stor 
indflydelse kirken har haft på kunsten, og hvor stor ind
flydelse kunsten har haft på kirken igennem tiderne.

Nutiden er fyldt med mangfoldige udtryk. Mangfol
digheden udfordrer vanetænkningen og skaber nye syn 
på vores forhold til verden og vores tro. Dette afspejles 
også i den nutidige kirkekunst, som har en stor variation 
af kunstneriske former og udtryk. Mulighederne er man
ge, men fælles for den vellykkede kirkekunst er, at den 
indskriver sig i helheden.

Den kunstneriske helhed kan ses som det, der samler 
historien, mulighederne, funktionen og udtrykket.

Når man ønsker at tilføje nye elementer i de danske 
kirker, må man have et godt, fagligt grundlag for at kun
ne træffe kvalificerede beslutninger. Man bør være op
mærksom på, hvordan de arkitektoniske, kulturhistoriske 
og kunstneriske forhold alle påvirker hinanden. 

Som beskrevet i lov om folkekirkens bygninger og 
 kirkegårde anbefales det at søge sagkyndig viden hos de 
kongelige bygningsinspektører, Nationalmuseet og 
 Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst. De kongelige 
bygningsinspektører kan vurdere, hvad et nyt indgreb vil 
få af betydning for kirken og dens rum. Nationalmuseet 
kan udpege umistelige historiske og kulturelle værdier, 
og endelig kan Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst 
hjælpe menighedsrådene med at sikre en sammenhæn
gende æstetisk helhed i kirken.

Samler man de udtalelser, man kan hente hos de tre 
rådgivende instanser, har man et fint overblik. Et over
blik, der sikrer, at nye kunstneriske indgreb i og omkring 
kirken ikke alene bliver af god kvalitet, men også vil 
være med til at understrege helheden og fremhæve kvali
teter i både arkitekturen og kulturhistorien.

Jungshoved Kirke ligger ensomt og smukt i landskabet ved bredden af 
Stavreby Nor og tæt på borgbanken af det tidligere Jungshoved Slot.
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“Og så skal I jo godkende det!”. Det er en bemærkning, 
Nationalmuseets repræsentanter ofte hører fra menig
hedsråd, der skal i gang med at ændre på en kirke, dens 
inventar eller kirkegård. Men Nationalmuseet har ingen 
autoritet over kirkerne. Den danske folkekirkes kirker og 
kirkegårde er stadig i brug til deres oprindelige formål 
og defineres derfor som brugsbygninger, der varetages af 
deres brugere, dvs. de kirkelige myndigheder. Men de ud
gør også en national skat af historiske værdier. Det er der
for et lovbundet krav, at de kirkelige myndigheder base
rer deres afgørelser omkring ændringer af kirker og 
kirkegårde på udtalelser fra de kongelige bygningsin
spektører, Nationalmuseet og en række specialkonsulen
ter. 

Det er Nationalmuseets opgave at vurdere, hvorvidt en 
ønsket ændring vil gå ud over de eksisterende kulturvær
dier. Hvis et menighedsråd eksempelvis vil have en ny al
tertavle, skal Nationalmuseet selvfølgelig udtale sig om, 
hvorvidt den nye tavle vil passe i rummet – men også om, 
hvorvidt den, der allerede står der, er så bevaringsværdig, 
at den ikke kan anbefales skiftet ud. 

Nationalmuseet skal ikke spørges til råds i sager vedrø
rende kirker på under hundrede år, medmindre kirken er 
bygget på en nedbrudt kirkes plads eller rummer ældre 
inventar. Men det betyder ikke, at man firkantet kan kon

NATIONALMUSEETS 
KIRKEKONSULENTFUNKTION
 
Ulla Kjær, museumsinspektør, seniorforsker, dr.phil. 

Loven om folkekirkens kirker og kirkegårde har de 
 sideordnede formål at sikre, at kirkerne og kirke-
gårdene fungerer som værdige rammer om de kirke-
lige handlinger – og at deres kulturhistoriske værdier 
ikke forringes. Kirkerne ændrer sig, men under hen-
syn til deres særpræg. I helstøbte kirkerum som den 
københavnske Vor Frelsers Kirke fra 1696 bør der 
 fares skånsomt frem. 
Foto: Niels Elswing, Nationalmuseet, 1959.
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I 1737 lod Christian Friis til Friisenborg koret på 
sogne kirken Hammel Kirke nær Aarhus forlænge med 
et gravkapel til brug for slægten Friis. Tidens bedste 
kunstnere blev inddraget, og Hammel Kirkes fornemme 
marmor sarkofager blev en af landets største og mest 
exceptionelle samlinger. Men i 2019 måtte kapellets be-
varingsværdi sættes op imod den betydelige kirkegang 
i kirken. Der var brug for kapellet til en udvidelse af 
kirkens rum, og sarkofagerne blev flyttet over i et sten-
hus ved siden af kirken. 
Foto: Niels Elswing, Nationalmuseet, 1989.

kludere, at alt over hundrede år er bevaringsværdigt og 
alt under ligegyldigt. En vurdering af en kirkes kultur
værdier kan ikke sættes på en formel. Der må tages stil
ling fra sag til sag, også selv om de umiddelbart synes at 
handle om det samme. Ikke to kirker er ens!

De fleste af de lovpligtige konsulenter for de kirkelige 
myndigheder (i praksis de ti stiftsøvrigheder) er åremåls
ansatte og kun knyttet til nogle få af stifterne. National
museet er sammen med Akademiraadet en fast rådgiver 
med hele landet som sit arbejdsområde. Museet spiller 
derfor en særlig rolle, også fordi det jo er nationalmuse
um og dermed forpligtet over for hele nationen. Inden 
for kirkekonsulentfunktionen bliver museet spurgt til 
råds om alle tænkelige ændringer; af bygningerne, deres 
klima, kalkmalerier, inventar, kirkegårdene og deres ind
hegninger, parkeringspladser udenfor, lokalplaner, der 
berører kirkernes opland, etc. Arbejdet rummer også en 
god del pædagogik. Hvis et projekt ikke kan anbefales 
godkendt, kræver det en længere forklaring, end hvis det 
uden videre kan gå igennem. Dertil kommer, at Natio
nalmuseet ligesom de øvrige konsulenter typisk kommer 
med friske øjne og for eksempel kan se, at der ikke er no
get galt med altertavlen, men at den er omgivet af alt for 
mange og alt for forskellige ting, eller at man ikke behø
ver at udskifte alle de gamle, umagelige bænke, men kan 
nøjes med at få gjort ryglænene skrå.

Nationalmuseets arbejde med de danske kirker er flersi
det. Udover den antikvariske rådgivning leverer det besig
tigelser af kalkmalerier og inventar, foretager arkæologi
ske udgravninger og udfører gravminderegistrering på de 
kommunale kirkegårde.

Istandsættelser af kalkmalerier og historisk inventar 
må i henhold til loven kun ske i henhold til et forslag, 
der er tilvejebragt gennem Nationalmuseet og godkendt 
af stiftsøvrigheden. Forud for såvel nykalkninger som 
istandsættelser og ændringer af kalkmalerier eller inven
tar skal der derfor rekvireres et gratis besøg af en af Nati
onalmuseets konserveringsfaglige kirkekonsulenter. Her
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De danske kirker står som synlige udtryk for deres 
områders kulturelle og klimatiske forhold gennem år-
hundreder. Det er en vigtig del af deres samlede beva-
ringsværdi, og Nationalmuseet sætter derfor stor pris 
på lokale særpræg som eksempelvis det lille bindings-
værkstårn i Viby Kirke nord for Kerteminde.
Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet, 2017.

efter leveres en rapport, som angiver, hvad der bør 
ske, og som kan bruges af de håndværkere og konser
vatorer, der tænkes inddraget. Hvis der skal foretages 
gravearbejder i kirken, på kirkegården eller umiddel
bart udenfor, kan det blive aktuelt med et arkæologisk 
tilsyn. Arkæologi i kirker og på kirkegårde påhviler 
Nationalmuseet, mens arkæologi udenfor varetages af 
det lokale, arkæologisk ansvarlige museum. Under 
alle omstændigheder skal dette arbejde indregnes i 
anlægsbudgettet.

Nationalmuseets engagement i bevaringen af de 
danske kirker går tilbage til museets grundlæggelse i 
1807, da der blev nedsat en kommission, som både 
skulle oprette en offentligt tilgængelig samling af be
varingsværdige genstande – og sikre de jordfaste mo
numenter i hele landet. For at kunne opfylde den sid
ste del af sit hverv spurgte kommissionen samtlige 
præster ud om de historiske minder i deres sogn. De 
fleste svarede, men kvaliteten af indberetningerne var 
svingende, og det blev i stigende grad et problem, at 
varetagelsen af de jordfaste minder måtte foretages pr. 
post. I 1847 beklagede en af museets assistenter, at der 
“selv ved Restaurationen af Kirker og andre gamle 
Bygninger som ledes af Architekter, tilintetgjøres 
mange mærkelige Gjenstande”, og det følgende år 
blev der oprettet en stilling som inspektør over de an
tikvariske mindesmærker, dvs. de kulturværdier, som 
skulle blive, hvor de var, og ikke flyttes til hovedstaden 
og sættes i montrer. 

Kirkerne havde fra 161700tallet typisk hørt under 
private ‘ejere’, som indkasserede sognets kirkeskat 
mod at sørge for kirkens vedligehold og behørige be
tjening. Under en økonomisk krise i 1800tallets før
ste halvdel måtte mange af disse ‘ejere’ skære ned på 
udgifterne til kirken, og flere begyndte endog at sæl
ge ud af dens inventar. Men takket være den stadig 
mere udbredte nationalfølelse var der i de samme år 
opstået en ny erkendelse af, at de århundredgamle 
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kirker jo stod som unikke vidnesbyrd om de lokale sog
nes historie – og som en samlet kulturarv af enestående 
national betydning. Den 19. februar 1861 blev der udstedt 
en lov, hvorefter det årlige kirkesyn både skulle tage hen
syn til kirkens brug og dens antikvariske værdier, og 
hvorefter de ansvarlige for eventuelle mangler kunne på
lægges bøder. Der blev desuden udpeget en række kultu
relt særligt værdifulde kirker, som kom under et særligt 
kirkesyn sammensat af arkitekter og (national)museums
folk. Loven, som blev varetaget af Kirke og Undervis
ningsministeriet, måtte i de følgende årtier suppleres 
med række uddybende cirkulærer. Men den fungerede, 
og erfaringerne med at lade kirkernes vedligehold høre 
under de kirkelige myndigheder var faktisk så gode, at 
dette system blev opretholdt, også efter at der i 1918 blev 
udstedt en bygningsfredningslov. Ifølge denne lov er 
bygninger opført før skæringsåret mellem middelalder 
og renæssance, 1536, automatisk fredet – medmindre det 
drejer sig om kirker “omfattet af loven om folkekirken”. 
Omkring to tredjedele af landets ca. 2.400 fungerende 
kirker er fra middelalderen og udgør dermed en helt 
overvældende stor gruppe bygninger fra denne periode. 
Ingen af dem er altså fredet.

I 1922 blev kirkesynsloven revideret. På dette tidspunkt 
var stort set alle danske kirker overgået til selveje under et 
menighedsråd, og nu fik sikringen af kirkerne den form, 
der fortsat eksisterer, og som altså har bevist sin værdi 
gennem snart hundrede år. Der er sket enkelte ændringer. 
Menighedsrådene skal eksempelvis ikke længere spørge 
om lov til at anskaffe løst inventar, og det landsdækkende 
Særlige Kirkesyn blev afskaffet i 1994. Men de danske 
kirker håndteres fortsat i et samarbejde mellem menig
hedsråd, kirkelige myndigheder og konsulenter, og de 
fremstår generelt i en stand, der gør deres enestående 
 nationale betydning ære.

Der føjes fortsat nye 
 elementer til de danske 
 kirker. I 2010 blev Sankt 
 Andreas kapel i Roskilde 
Domkirke således ændret til 
et rum for små kirkelige 
handlinger og fik en ny ud-
smykning udført af Peter 
Brandes. Nationalmuseet skal 
i disse situationer både tage 
stilling til, om de nye tiltag 
vil føre til en kassation af 
noget bevaringsværdigt, og 
om det nye passer ind i den 
eksisterende helhed. 
Foto: Roberto Fortuna, 
National museet, 2012.
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Istandsættelser af kalkmalerier og 
historisk inventar skal ifølge loven 
ske i henhold til et forslag, som er 
tilvejebragt gennem Nationalmuseet 
og godkendt af stiftsøvrigheden. 
Selve istandsættelsen foretages af et 
anerkendt konserveringsværksted.  
I Sæby Kirke i Nordjylland gennem-
førte Nationalmuseets værksted 
Bygning og Inventar i 2018-19 en 
gennemgribende restaurering af de 
stærkt saltskadede, men meget beva-
ringsværdige  senmiddelalderlige 
kalkmalerier. 
Foto: Roberto Fortuna, National-
museet, 2020.
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Kirkerne og deres rum er noget helt særligt, og der gæl
der mange specielle forhold og love vedrørende deres 
istandsættelse og indretning med ny kunst og arkitektur. 
Derfor er det af afgørende betydning, at både bygherrer, 
kunstnere, arkitekter og andre involverede har kendskab 
til disse særlige forhold, før kirkearbejder påbegyndes.

Af flere grunde udgør kirkerne en betydningsfuld del 
af fundamentet for dansk kultur. Kirkerne har uafbrudt 
gennem århundreder dannet rammen om nogle af sam
fundets vigtigste funktioner. Ligeledes er det af stor be
tydning, at der er omkring 2.400 kirker, som ligger 
spredt ud over hele landet. Hertil kommer, at de fleste er 
så gamle, at de udgør de ældste bygninger, vi har. Sidst, 
men ikke mindst, er det meget vigtigt, at kirkerne inde
holder store kunstneriske og arkitektoniske kvaliteter fra 
alle tider.

Når kirkerne er bevarede i så stor udstrækning, skyldes 
det jo langtfra nogen tilfældighed, men derimod et ved
varende og målrettet arbejde fra mange sider og i mange 
generationer. Tidligere byggede man fra kirkeejernes side 
pragmatisk videre på eksisterende bygninger, således at 
de er blevet bevaret som del af den sammensatte helhed i 
tid og stil, vi i dag oplever. Op gennem 1800tallet blev 
bestræbelserne formaliseret i lovgivning bl.a. omkring 
Nationalmuseets og de kgl. bygningsinspektørers med

DEN KGL. BYGNINGS-
INSPEKTØRS ROLLE

Niels Vium, arkitekt MAA

Forarbejder til Jette  
Vohlerts bronzedør i  
Give Kirke i Midtjylland.
Foto: Niels Vium.
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virken i kirkesager. Det er også af afgørende betydning, at 
kirkerne omkring 1900 overgik til selveje, samt at der 
indførtes menighedsråd. På dette samlede grundlag ud
vikledes gradvist den særlige tradition, der i dag gælder 
for istandsættelser af kirker.

Mange tror fejlagtigt, at kirkerne er fredet i lighed 
med de 9.000 bygninger, der er fredet ifølge bygnings
fredningsloven, som administreres af Slots og Kultur
styrelsen. Men kirkerne er ikke fredede, og det bliver de 
forhåbentlig aldrig, for det vil have mange uheldige kon
sekvenser. I stedet er kirkerne underlagt loven om kirke
gårde og kirkebygninger. Administrationen er fordelt på 
henholdsvis 1.632 menighedsråd, 103 provstiråd og 10 
stiftsråd. De udfører et stort arbejde i tæt samarbejde mel
lem alle tre led – den såkaldte ‘himmelstige’. Til dette ar
bejde er tilknyttet en lang række konsulenter, som både 
rådgiver og afgiver udtalelser, som indgår i afgørelsen af 
den enkelte sag. Det kan forekomme at være en bureau
kratisk ordning, men det er i virkeligheden et effektivt 
system, som frem for alt sikrer en sagsbehandling på et 
højt fagligt niveau. Ordningen har fungeret i omkring 
150 år, og den har været og er fortsat hovedårsagen til, at 
kirkerne i dag fremstår så velbevarede og velholdte. Man 
skal således lede længe efter en kirke, som direkte kan be
tegnes som forfalden. Kirkerne er derfor den bygningska
tegori, der er bedst vedligeholdt i Danmark, de 9.000 fre
dede bygninger inklusive.

Sagsbehandlingen af kirkesager foregår i princippet 
således, at det er menighedsrådet som ejere af kirkerne, 
der tager initiativ til gennemførelse af projekter. De væl
ger de rådgivere, de ønsker tilknyttet til opgavens udfø
relse. Ved større og særlige sager kan der ved opstarten 
være afholdt møder, hvor de andre kirkelige myndighe
der med deres konsulenter kan være repræsenteret. De 
udarbejdede projekter og skitser fra arkitekt og kunstner 
godkendes af menighedsrådet og sendes via provstiet til 
stiftet. Stiftet sender sagen til udtalelse hos de respektive 
konsulenter, som foretager en gennemgang og i flere til

fælde undersøgelser på stedet, som grundlag for en moti
veret skriftlig udtalelse til stiftet, som derefter udfærdi
ger en afgørelse, hvorefter projektet kan komme til 
udførelse. I de fleste tilfælde foregår behandlingen rela
tivt smertefrit, men i større og mere komplekse sager kan 
der være flere mellemstadier med indkaldelse af yderlige
re materiale samt møder på stedet, hvor sagen forelægges 
og drøftes mellem alle involverede parter, og projektet 
gennemgår en sidste bearbejdning, før der foreligger en 
endelig godkendelse fra stiftet. Kun i meget få tilfælde er 
der så store uoverensstemmelser, at der ikke kan opnås 
tilladelse, og sagen derfor må opgives.

Som nævnt er der knyttet en række faglige konsulenter 
til ordningen. På stiftsniveau, hvor alle mere betydnings
fulde sager afgøres ifølge den gældende lov om kirkegårde 
og kirkebygninger, er der tale om en række konsulenter. 
Nationalmuseet skal bl.a. sikre, at de historiske værdier be
vares. De kgl. bygningsinspektører rådgiver tilsvarende 
vedrørende arkitektoniske forhold, som gælder bl.a. funk
tionen, konstruktionen og æstetikken som helhed. Varme
konsulenten, orgelkonsulenterne og kirkegårdskonsulen
terne varetager på samme måde hver deres fagområde. 
Vedrørende kunst i kirkerne fungerer Akademiraadets 
Udvalg for Kirkekunst som rådgiver.

Størstedelen af de kirkesager, de kgl. bygningsinspek
tører får forelagt, omhandler selve kirkebygningen. 
Mange af kirkerne er gamle, og de er derfor opført med 
anvendelse af få og gode materialer. Såfremt man fortsat 
vedligeholder og istandsætter kirkerne med anvendelse af 
de oprindelige materialer og tilhørende traditionelle 
håndværk, er de gamle kirker – i modsætning til, hvad 
mange tror – i virkeligheden både vedligeholdelsesvenli
ge, holdbare og økologisk bæredygtige sammenlignet 
med nyt byggeri, der har store problemer især vedrørende 
langtidsholdbarheden og bæredygtigheden – for ikke at 
tale om udseendet. 

Når det er af så afgørende betydning, at man fortsætter 
med anvendelsen af de traditionelle materialer, er det, 
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fordi det stort set er gået galt hver gang, man har forsøgt 
at introducere nye materialer og byggemetoder ved repa
ration af gamle bygninger. Det gælder anvendelse af ce
ment, plastmaling, syntetiske fugemasser, plastmembra
ner, træfiberplader, skumisolering og mange andre nyere 
produkter. Hvor disse materialer er blevet anvendt, har 
det medført alvorlige byggeskader, og det har kostet store 
udgifter at få dem fjernet. Det gælder f.eks. cementmørtel 
på murværk opført med kalkmørtel samt plastmaling 
oven på pudsede og kalkede overflader. Denne sammen
blanding af gamle og nye byggematerialer udgør et af 
hovedproblemerne ved vedligeholdelse og istandsættelse 
af alle gamle bygninger. Fordi håndværksfagene de sene
ste årtier har gennemgået store ændringer, hvorunder 
mange traditionelle metoder er gået i glemmebogen, be
står meget af den kgl. bygningsinspektørs arbejde i at sik
re, at kirkerne restaureres efter anerkendte restaurerings
mæssige principper. Kirkernes klimaforhold er ligeledes 
meget specielle, og derfor kan man heller ikke uden vide
re overføre de krav og metoder vedrørende isolering, 
automatisk ventilation og tekniske anlæg, som anvendes i 
det almindelige byggeri. Er det i virkeligheden ikke be
friende, at kirkerne også på dette punkt fremstår med så 
stor enkelhed?

De mange stilhistoriske tilbageførende restaureringer, 
der blev foretaget i 1800tallet, forekommer som princip 
uheldige, fordi de tager udgangspunkt i nedbrydning af 
historiske dele, som erstattes af en historisk pastiche. Byg
ningen mister herved del af sin vigtige autenticitet. Men 
gennemførte stilefterligninger kan også indeholde kvali
teter, som nødvendigvis må indgå i overvejelserne i 
fremtidige istandsættelser. I denne forbindelse skal næv
nes, at lovgivningen kun gælder bygninger og inventar, 
der er mere end 100 år. 1900tallets mange gennemgri
bende ombygninger af gamle kirker, hvor stort set alt in
ventar er blevet fjernet og erstattet med nyt, som passede 
til tidens mode, er også problematiske, da der er stor fare 
for, at man samtidig fjerner stedets ånd. Fordi moden 

skifter, og den nyeste mode som bekendt er den, der først 
bliver umoderne, må disse kirker efter nogle årtier igen 
istandsættes gennemgribende med nyt inventar m.m. 
Traditionen er brudt, og karrusellen kører rundt, med 
slid på bygningen og udgifter til følge.

Desværre er der i dag mange eksempler på, at kunstne
re og arkitekter fortsætter med at udarbejde radikale mo
derniseringer af kirkerum, hvor al inventar fjernes. Ta
bernaklet ryddes, så man selv kan komme til. Frem for at 
udelukke en gammel altertavle fra alterbordet, hvor den 
har stået i århundreder, er der mange eksempler på, at 
den gamle tavle er bevaret med et nyt smukt alterbillede. 
Der er ligeledes gode eksempler på, at stolestader ved om
bygning, ommøblering og ny farvesætning kan indgå i 
en ny sammenhæng på fornem vis.

Dette bevarende udgangspunkt for små og store nyind
retninger, som bygger på addition frem for subtraktion, 
medfører, at kirkerummets historie bibeholdes og videre
føres. Processen medfører ingen indgreb i gammelt mur
værk. Nye bygningsdele og inventar, som tilføjes, kan 
fjernes igen ved senere lejlighed, uden at det medfører 
store reparationer. Processerne benævnes som værende re
versible. Endelig kan nye funktioner og tilhørende ind
retninger tilføres, uden at det sker på bekostning af de 
traditionelle kirkelige handlinger. Samtidig opstår et in
teressant samspil mellem gammel og ny kunst og arki
tektur, som beriger hinanden i både harmoni og dishar
moni. Men frem for alt indebærer denne holdning, at 
kirkerne bevares og fornyes som åndfulde rum, hvor 
kunst og arkitektur indgår i formidlingen af det kristne 
budskab.
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Give Kirke. Den genåbnede 
mandsdør med billedhuggeren 
Jette Vohlerts bronzedør med 
sandblæst glas, 2017.
Foto: Niels Vium.
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 HVAD MANGLER  
 – HVAD VIRKER FORKERT?

Der kan være mange grunde til, at en menighed ønsker 
forandring i sit kirkerum. Det kan være utilfredshed 
med et enkelt specifikt element, en generel stemning el
ler konkrete praktiske forhold. Men sandsynligvis er 
der tale om flere samvirkende omstændigheder, der fo
strer idéen om, at her må ske noget nyt.

Derfor må man som udgangspunkt se og forstå kirke
rummet som en helhed, dets egenart og særlige karakter. 
Enhver kirke rummer det kirkelige liv på sin egen måde. 

De centrale liturgiske objekter, alterbord, altertavle, dø
befont og knæfald, tiltrækker sig særlig opmærksomhed i 
kraft af deres symbolske betydning og funktion. Alle ele
menter i kirkerummet indvirker imidlertid på hinanden 
og danner rummets udtryk, tone og fornemmelse. Det 
gælder den arkitektoniske stilart, rummets proportioner 
og indretning, vinduer, lysindfald og belysning, farver og 
materialer samt inventardele som bænke, stole, døre, lam
per, tæpper, pulpitur og orgel. 

For at blive vellykkede kræver indgreb og forandringer 
i et kirkerum en grundig analyse af alle disse forhold. Af 
rummet som helhed, af de enkelte elementer og deres 
indbyrdes samspil. Man må identificere, hvad mangler, 
hvad der virker forkert og hvorfor. I modsat fald kan man 
meget let komme til at foretage korrektioner og tilføjel
ser, der viser sig at gøre mere skade end gavn. 

PRAKTISK VEJLEDNING

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst

1
Ændringen af kirkerum er en alvorlig sag. Det er ikke 

som at indrette et privat hjem efter sin personlige smag, 
men et ansvar, som menighedsrådet påtager sig for man
ge generationer frem i tiden. Menighedsrådet er forvalte
re af en kulturarv, som de skal passe på og bringe videre. 
Dertil kommer, at det samlede æstetiske udtryk ubevidst 
indgår som en del af kirkens budskab.

Det er derfor anbefalelsesværdigt, at menighedsrådet 
fra første færd søger ekstern hjælp til en analyse af kirke
rummet og den efterfølgende formulering af, hvilke be
hov der er for forandring og fornyelse. 
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 HVAD ER MULIGT  
 – HVAD SKAL DER SKE?

Mulighederne i et kirkerum er bestemt af det givne ud
gangspunkt. Jo ældre et kirkerum er, jo mere betydnings
ladede og vigtige er de historiske lag. 

Udgangspunktet for enhver fornyelse af et kirkerum 
må derfor være at foretage så nænsomt et indgreb i det 
eksisterende som overhovedet muligt. 

En æstetisk fornyelse af kirkerummet behøver måske 
blot at bestå i en ny farvesætning af dele af kirkerummet 
eller inventaret. En ny lyssætning eller nye tekstiler. Må
ske er der tæpper eller overflødige inventardele, der skal 
fjernes som led i en generel oprydning. Mindre indgreb 
af den art kan vise sig at have en fornyende virkning på 
hele kirkerummet.

Inventardele, der virker bedagede, behøver måske bare 
en istandsættelse eller at blive sat i en ny sammenhæng.   
I tilfældet med ubekvemme bænke er en let ombygning 
altid at foretrække frem for en udskiftning. Ikke for at 
spare penge, men fordi gammelt inventar er en vigtig del 
af kirkens sjæl og fortælling. 

Beslutter man sig imidlertid for, at der skal ske mere 
omfattende ændringer i kirkerummet, bliver man nødt 
til at overveje, hvad det er for et udtryk, man derefter 
 ønsker at opnå. Enhver forandring vil påvirke helheden.

Man skal derfor tage i betragtning, at forskellige 
kunstneriske udtryk vil have meget forskellige virknin

2
ger på rummet som helhed. De kan i den ene ende af ska
laen være meditative og afdæmpede og i den anden følel
sesladede og højlydte.

Forskellige typer af rum kræver og er i stand til at bære 
forskellige udtryksformer. 

Et kunstværk eller en æstetisk bearbejdning af kirke
rummet skal forholde sig til kirkens helhed af historie, 
arkitektur, farvesætning, materialer og inventar. Samti
dig skal det eller de nytilkomne elementer have et selv
stændigt kraftfuldt udtryk, der i samklang med det eksi
sterende kan løfte helheden til en ny syntese. 

Det eksisterende udtryk og det nye skal enten gennem 
harmoni eller kontrast forstærke hinanden.

På bagrund af overvejelser af disse forhold må menig
hedsrådet udforme et skriftligt grundlag for, hvad der 
skal ske i rummet, typen af indgreb og dets omfang. Også 
i dette arbejde bør man benytte ekstern rådgivning.

Desuden er det vigtigt, at mulighederne for finansie
ring undersøges, inden der indgås aftaler med kunstnere 
og andre samarbejdspartnere. 

Endelig bør man fra projektets begyndelse være i dia
log med provstiudvalget, da mange af sagerne på et tids
punkt vil involvere denne instans.
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 HVORDAN GØR MAN?

Valget af kunstner og eventuelt arkitekt til at udforme og 
gennemføre et kunstnerisk æstetisk projekt i en kirke er 
en opgave, der skal varetages med omhu og tålmodighed. 
Man skal finde en kunstner, der for det første har en solid 
faglig viden, indsigt og integritet. Dernæst er interesseret 
i at arbejde på det givne kirkerums præmisser.

Faldgruber, man skal undgå:
En lokal kunstner, måske endda med tilknytning til me
nigheden, kan virke som et fristende valg, men i valget af 
kunstner bør det eneste kriterium være kunstnerisk kom
petence.

Omvendt kan en nok så dygtig kunstner, der har et for 
stærkt fokus på sit personlige kunstneriske projekt, kom
me til at dominere kirkerummet på en måde, der bliver 
ubehageligt påtrængende.

Uanset hvor meget et kunstværk er fyldt med religiøse 
motiver og symboler og omgivet af teologiske fortællin
ger og begreber, er det et dårligt valg, hvis ikke den 
kunst neriske kvalitet er i orden og tænkt ind i den givne 
sammenhæng. 

Endelig skal man aldrig vælge en kunstner alene ud fra 
et værk i en kirke, man har besøgt. Den, som kan lave no
get, der fungerer ét sted, behøver ikke at være den rette til 
at udføre en opgave i en kirke af en helt anden karakter. 

3
Derfor: 
Søg altid ekstern professionel og uafhængig rådgivning 
til valg af kunstnere. Indkøb gerne skitseforslag fra flere 
kunstnere, eller afhold en konkurrence. Sæt først projek
tet i gang, når menighedsråd og rådgivere er enige om, at 
det er den rigtige vej at gå. 

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst yder gratis råd
givning om alle aspekter af kunstneriske og æstetiske for
nyelsesprojekter i danske kirker. Udvalget besøger gerne 
kirkerne allerede i den helt indledende fase af denne pro
ces for at drøfte muligheder og løsningsforslag med me
nighedsråd og andre involverede. Derefter udarbejdes der 
en rapport til brug for kirkens videre arbejde. Udvalget 
kan desuden foreslå egnede kunstnere til opgaven og føl
ger projektet hele vejen frem til dets endelige realisering. 

Yderligere information kan findes under Akademiraadets 
Udvalg for Kirkekunst på Akademiraadets hjemmeside
akademiraadet.dk
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NAVNE- OG STEDREGISTER

A

Almen Kirkegård, Aalborg  25

Aquinas, Thomas 7

Arnfred, Tyge 159

Assistens Kirkegård, København 25

B

Bach, Malene 169, 172

Bagsværd Kirke 71, 72, 75

Balle Valgmenighedskirke 46, 147

Bentsen, Andreas Peter 147

Berings Tegnestue 125

Bille Brahefamilien 61, 62

Bispebjerg Kirkegård 25 

Bistrup Kirke 159, 160, 161 ,162

Bjernede Kirke 46, 48

Björk, Jessica Breitholtz 175, 176

Bloch, Carl 147

Brandes, Peter 193

Brødremenigheden 67, 68

Buxtehude 57

Byzans 32

Bødker, Lene 112

C

Christian d. 7. 67

Christian Friis til Friisenborg 188

Cubo Arkitekter 166

D

Dam, Erik Brandt 143

Dronning Dorotheas kapel 45, 55

E

Eckersberg, C.W. 62, 115, 169

Ejdrup, ElleMie 165, 166, 167

Ejer Bavnehøj 17

Elev Kirkegård 22

Elmelunde Kirke, Møn 20

Elsted Kirkegård 22

Emmauskirken 119, 120

Enghave Kirke 77, 151, 154

Exner, Johan, provst 19

F

Fanefjord Kirke, Møn 38

Farum Kirkegård 28

Farum Skovkirkegård 29

Fjenneslev Kirke 35

Flade Kirkegård, Frederikshavn 26 

Flensburg, Anette Harboe 147, 148

Fogh & Følner Arkitekter 111

Frank Maali & Gemma Lalanda 151

Fredens Kirke, Odense 91
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