
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Når Gud flytter ud

ødekirkerne Mårup og Maglarp
Wienberg, Jes

Published in:
Hvil i fred?

2010

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wienberg, J. (2010). Når Gud flytter ud: ødekirkerne Mårup og Maglarp. In A. S. Beck, T. Borake, L. Harvig, & O.
T. Kastholm (Eds.), Hvil i fred? : Om kirkenedlæggelser og gravfred med afsæt i Skt. Mikkel kirkeruin i Roskilde
(pp. 120-140). Roskilde Museums Forlag.

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/en/publications/edf59cb2-9536-4486-9ccf-4790da9c5727




Når Gud   flytter ud 

85337_skt mikkel_r2.indd   120 11/8/10   4:00 PM

creo




af Jes Wienberg

t o kirker og vartegn blev nedrevet med et års 
mellemrum – Mårup og Maglarp. Den første 
var en middelalderkirke ved den jyske vest-

kyst. Den anden en nygotisk kirke ved den skånske syd-
kyst. I begge tilfælde var nedrivningen slutpunktet for 
en lang proces, hvor kirkernes skæbne var blevet disku-
teret i årtier. To kirker, så forskellige og dog så ensartede. 

Mårup kirke blev øde, da en ny og større kirke 
blev opført i det nærliggende Lønstrup i 1928. Her-
efter ville menighedsrådet nedrive kirken, men Natio-
nalmuseet påtog sig vedligeholdelsen. Mårup var en 
romansk teglkirke, som var blevet opført flere kilome-
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ter inde i landet, men hvor storme og erosion år for år 
bragte den nærmere kystklinten. Efter flere skred blev 
det i 1980’erne åbenlyst, at kirken ikke kunne overleve 
længe endnu. En intensiv debat fulgte på mange planer, 
fra ministerierne over Nationalmuseet til menighedsrå-
det og den lokale forening “Maarup Kirkes Venner”, 
stiftet i 1993. Mårup kirke | fig. 1- 2 | var blevet en stor 
attraktion ved Vestkysten og et fascinerende symbol på 
forgængeligheden. Og nu ville de lokale bevare, mens 
myndighederne ikke så andre muligheder end at un-
dersøge og nedrive; centrum stod mod periferi, eksper-
ter mod amatører, naturbevaring mod kulturbevaring, 

–  ødekirkerne  
Mårup og Maglarp
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kildeværdi mod symbolværdi, kundskab mod oplevelse. 
Flere forskellige løsninger blev undersøgt, især flytning 
længere ind i landet, til et museum eller kystsikring. 
Men i 2008, da kirkens vestgavl kun var 12 meter fra 
klintens kant, blev der sat punktum: Mårup kirke blev 
undersøgt og delvist nedtaget.1 

Maglarp nye kirke | fig. 3- 4 | blev nedrevet året in-
den, i 2007, efter årtier af forfald, usikkerhed og kon-
flikter. Kirken blev indviet i 1909, som et af de sidste 
store nybyggerier på landet i Skåne. Den gamle mid-
delalderkirke kunne være blevet nedrevet, men den fik 
lov at blive stående i landsbyen; den blev anvendt som 
bryllups- og sommerkirke. Efter en grundig arkæolo-
gisk undersøgelse og restaurering blev Maglarp gamle 
kirke atter taget i brug i 1971, da den igen passede til 
menighedens behov. Menigheden anvendte begge kir-
ker i nogle år, men i 1976 ophørte man at anvende den 
nye kirke. Maglarp nye kirke var blevet overflødig og 
forfaldt gradvist. Allerede i 1968 ophørte al vedlige-
holdelse, og i 1999 ansøgte menigheden om at måtte 
nedrive, men fik afslag. Efter forskellige omgange gav 
den svenske regeringsret i 2005 menigheden tilladelse 
til at nedrive Maglarp nye kirke, selv om amtet (läns-
styrelsen) havde ønsket en restaurering og fortsat brug. 
Kirken blev “afsakraliseret” ved en ceremoni i 2006 og 
nedrevet året efter.2

Begivenhederne ved både Mårup og Maglarp vakte 
stor opmærksomhed i kirkelige kredse, hos de antikva-
riske instanser og hos almenheden. Kunne Mårup og 
Maglarp danne præcedens eller ej, altså åbne vejen for 
flere nedrivninger? Hvis Mårup og Maglarp kunne ned-
rives, så ville flere måske følge efter i en dominoeffekt? 

| fig. 1- 2 | Mårup middelalderkirke på klinten i Nordjylland. 
Foto øverst: Hans Hunderup, Hunderup Luftfoto i Hjørring, marts 1998. 
Foto nederst: Jes Wienberg, juli 2006.

| fig. 3 | Maglarp nye kirke i Skåne i forfald. 
Foto Jes Wienberg, august 2004.
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Mårup og Maglarp blev begge symboler i en aktuel debat 
om overtallige kirker, det vil sige kirker, som er for man-
ge, for store, fejlplacerede eller for dyre for menigheder 
med faldende antal af medlemmer og kirkebesøgere. Kir-
ker som mange vil beholde, som netop kirke, men som 
kun få vil besøge, når de anvendes som kirke – det vil sige 
ved højmessen og andre kirkelige handlinger. Kirker som 
en umistelig kulturarv, der skal bevares for næsten enhver 
pris. Bør de overflødige kirker placeres i “mølpose” for 
senere genbrug, sælges eller få nye funktioner, tillades at 
forfalde og blive ruin – eller kort og godt nedrives?

At kirker bliver overtallige, får nye funktioner, for-
falder eller nedrives er imidlertid intet nyt fænomen. 
Overflødige kirker kan i princippet dokumenteres lige 
så længe, som der er blevet bygget kirker. Således for-
svandt mere end ⅓ af middelalderkirkerne i Skåne  
i 17/1800-tallet, da kirkerne blev fornyede i nyromansk 
og nygotisk stil. At opfatte de overtallige kirker som et 
antikvarisk problem er derimod et relativt nyt problem, 
der fik gennemslag fra begyndelsen af 1900-tallet. Det 
er idéen om kirken som en kulturarv, som egentlig er 
dristig, ikke tanken om at forandre eller nedrive kirken. 

Kirke og kulturarv 
Kirken som en kulturarv! Kirkerne med deres byg-
ninger, inventarer, billeder, kirkegårde og nære omgi-
velser opfattes i dag som en umistelig kulturarv. Og 
det handler ikke bare om middelalderkirker, men om 

kirker fra i princippet alle tidsepoker (jf. Kulturmil-
jövård 1993: 1; 1996: 3-4; 2003: 2). I forskningspro-
jekter og i formidling fremhæves kirkerne som kul-
turarv, for eksempel i det svenske “Sockenkyrkorna 
– kulturarv och bebyggelsehistoria”.3 Kirker optræder 
også hyppigt i den fornemme kategori af Verdensarv. 
Her findes således Jelling i Jylland, Roskilde Domkir-
ke på Sjælland, Urnes i Norge, Gammelstad kirkeby 
i Luleå, Skogskyrkogården i Stockholm, katedralen 
i Chartres i Frankrig, Durham i England og mange, 
mange flere.4

Selv om kirker har fået opmærksomhed siden 
1600-tallet sammen med andre mindesmærker, er det 
romantikken, dyrkelsen af middelalderen samt natio-
nalismen i 1800-tallet, som forvandlede kirkerne til et 
historisk kildemateriale og en kulturarv. Ofte var det 
de samme personer, som gennemførte restaureringer og 
nybyggeri i nyromansk og nygotisk stil, der derved helt 
eller delvis nedbrød de autentiske middelalderkirker, og 
som også dokumenterede og beskrev dem. Dobbelt-
heden omkring fornyelse og dokumentation fandtes 
hos de danske arkitekter Herman Baagøe Storck og 
Frits Uldall, og hos den mangesidige svenske kirkear-
kitekt og kirkeforsker Carl Georg Brunius. I 1900-tal-
let fulgte så etableringen af de nordiske kirkeværker og 
kirkearkæologien som en deldisciplin, der fokuserer på 
kirken som kildemateriale.5

Længe handlede bevaring kun om middelalderkir-
ker, men i de senere årtier er også senere perioders mo-
numenter blevet inkluderet i en ekspansiv kulturarvs-
ideologi. Således kom den tidligere ringe agtede 
historicisme med dens nyromanske og nygotiske stil 

| fig. 4 | Maglarp nye kirke i Skåne nedrives. 
Foto Ingemar Krigström, Regionmuseet i Skåne, oktober 2007.
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atter til værdighed.6 I går var bevaringen af middelal-
derkirken på dagsordenen, i dag bevaringen af den ny-
gotiske kirke og i morgen ... 

Omdrejningspunktet i udviklingen, hvor kirker 
forvandles fra religiøse bygninger til kulturarv – og 
overhovedet i etableringen af kulturarven som fæno-
men – har været samfundets gradvise modernisering 
og sekularisering. Og grundlæggende for kulturarven 
er truslen om ødelæggelse.7 Jo mere truet, desto mere 
fokus på bevaring. 

Men er alle kirker umistelige? Gennem tiderne er 
utallige kirker blevet forandrede eller nedbrudt. Samti-
digt har paroler om arv og værdi ofte lydt. Sideløbende 
med at mange vil bevare, findes der andre, som vil ned-
rive. Ja, antagelig hører vi ofte ordene kirke og kultur-
arv, netop fordi kirkerne atter er truede, truede af at blive 
overflødige og lagt øde. Forandringen er blevet en trussel.

Begreber
Kirker kan ligne hinanden, men ingen er identiske. 
Kirker varierer indenfor landet, regionen og lokalt  
i byggematerialer, størrelse, grundplan og opbygning 
samt interiør. Kirker er stadig blevet forandret i forhold 
til nye trends, nye behov og forudsætninger. Men un-
dertiden, ja ikke så sjældent, lykkes det ikke at tilpasse 
en eksisterende kirke til nye behov, så den bliver i stedet 
overflødig og lægges øde. 

Begreberne for at beskrive dette fænomen varierer 
betydeligt. Ganske som der findes markant forskellige 
holdninger om bevaring kontra nedrivning, så forekom-
mer begreber, der leder tankerne i forskellige retninger. 

I middelalderen blev en kirke, som ikke var i brug, nor-
malt kaldt for “ecclesia desolata”, altså ødekirke. Det er 
også i dag den almindeligste betegnelse på en nedlagt 
middelalderlig kirke. Andre begreber er “tom”, “ned-
lagt”, “lukket”, “forladt”, “overflødig”, “unødvendig” 
eller “død kirke”. Men ødekirke, tom, nedlagt, lukket, 
forladt, overflødig, unødvendig eller død kirke lyder 
måske lidt dystert og kan give mærkelige associationer. 
Mere neutralt anvendes da også begrebet “kirkested” 
om lokaliteter, hvor der tidligere har stået en kirke.  
I Sverige anvendes ofte begrebet “overtallig”, som kan 
associere til overtallighed på en arbejdsplads; et finere 
ord for at man kan blive afskediget, opsagt eller fyret. 
Nylig er begrebet “underudnyttet kirke” dukket op for 
at skabe mere positive associationer; her findes et po-
tentiale. På engelsk er de mest anvendte begreber “de-
serted”, “redundant” eller “abandoned”, altså øde, over-
flødig eller forladt kirke.

Siden er det en anden sag at definere fænomenet, 
hvis man vil det. Skal kirken være taget ud af brug i kor-
tere tid eller permanent, skal den være aflyst som kirke 
ved en ceremoni eller helt eller delvis nedrevet? Hvilke 
kirker omfattes – alle kirker, også klosterkirker, hospi-
talskirker, kapeller og frikirker – eller alene sognekirker? 

Sidst, men ikke mindst: valget af begreber afhænger 
af perspektivet. Af hvem eller for hvem opfattes kirken 
som overflødig?8

Ødekirker som forskningsfelt 
Ødekirker repræsenterer et aktuelt forskningsfelt. 
Flere antikvariske projekter forsøger få overblik over 
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deres antal og lokalisering for at kunne frede eller un-
dersøge. Der findes mange regionale studier, men netop 
få oversigter.9 For middelalderen eksisterer ikke – og det 
kommer næppe til at kunne eksistere – nogen fuldstæn-
dig oversigt over antallet af kirker. 

Allerede i 1930’erne anvendte Aksel E. Christen-
sen ødekirker i Danmark som vidnesbyrd om ned-
gangen i befolkningen i senmiddelalderen.10 En regi-
strering af ødekirker blev indledt af Nationalmuseet 
og Tage E. Christiansen, men kom ikke langt.11 Min 
egen oversigt | fig. 5 | omfattede nedlagte sognekirker 
i middelalderens Danmark.12 I dag pågår atter en re-
gistrering af ødekirker på initiativ af Nils Engberg ved 
Nationalmuseet; undersøgelsen har fordoblet antallet 
af kendte ødekirker.13 

I Norge findes en oversigt over nedlagte kirke-
steder på Vestlandet.14 Undersøgelser i Trøndelag og 
Agder af såkaldte sagnkirker viste, at lokale traditio-
ner kunne afsløre pladser for middelalderlige kirker, 
som i øvrigt ikke har efterladt synlige spor.15 Siden 
2001 pågår en landsomfattende registrering af mid-
delalderlige kirkegårde i Norge ved Riksantikvaren 
i samarbejde med NIKU, Norsk institut for kultur-
minneforskning. 

I Sverige har ødekirker været et tema i det store 
forskningsprojekt “Sockenkyrkorna – kulturarv och be-
byggelsehistoria”; projektet blev gennemført af Riksan-
tikvarieämbetet sammen med flere universiteter i årene 
1996-2001. Her findes således en oversigt over kirke-
steder og kirkeruiner.16 Projektet har øget forståelsen 
for, hvordan forandringer i demografi samt sekularise-
ring har resulteret i ødekirker. 

Kirker lægges øde
Naturkræfterne har lagt mange kirker øde gennem 
tiderne. Kirker i marsken i Slesvig-Holsten i det nu-
værende Danmark og Tyskland er druknet i gentagne 
stormfloder. Op imod 60 kirker eller fem herreder for-
svandt ved stormfloder i 1362 og i 1654.17 

Krig, ildebrand og vold har ødelagt mange kirker, 
ikke mindst under de to verdenskrige.18 Et skandinavisk 
eksempel kan være Klosterstad eller Klåstad rundkirke  
i Östergötland, som blev opdaget i 1997. Kirkens 
brand knyttes til Daniel Rantzau og den danske hærs 
hærgen i Östergötland i 1567-68.19 Et andet eksempel 
kan være den middelalderlige trækirke i Södra Råda  
i Värmland. Kirken blev solgt til staten, da en ny kirke 
blev indviet i 1859, og senere var det meningen, at den 
skulle flyttes til Skansen i Stockholm. Imidlertid blev 
den allerede øde kirkebygning helt ødelagt i 2001 ved 
en påsat brand.20

Hovedparten af de overflødige og ødelagte kirker  
i og efter middelalderen er antagelig mindre gårdkirker, 
som blev nedlagt i forbindelse med, at sognestrukturen 
blev reguleret. Kirkestrukturen synes temmelig fleksibel 
i begyndelsen. I Lund har man således ved Kattesund 
kunnet vise, hvorledes en tidlig trækirke fra 900-årene 
blev afløst af to større trækirker i 1000-årene, som al-
lerede også i 1000-årene blev afløst af en stor stenkirke, 
der blev nedrevet ved reformationen; og ingen af kirker-
ne afløste hinanden på præcis samme plads.21 Allerede 
i 1234 ansøgte bispen i Skara om pavelig tilladelse til at 
sammenlægge kapeller i Skara stift, da præsternes ind-
tægter var utilstrækkelige.22 Mange kirker blev forladt 
i Skandinavien i forbindelse med agrarkrisen og gen-
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tagne pestepidemier, som formindskede befolkningen 
og resulterede i nedlægningen af mindre hovedgårde, for 
eksempel Tirup ved Horsens i Jylland og Västerhus på 
Frösön i Jämtland.23 Som et markant eksempel kan også 
nævnes nordbobygderne på Grønland. Da bebyggelsen 
ophørte i 1400-årene, blev adskillige kirker forladt. De 
er endnu synlige i landskabet som ruiner eller kirketofter. 

Reformationen i de skandinaviske lande betød, 
at talrige klosterkirker, hospitalskirker, sognekirker 
og kapeller blev nedbrudt. Tydeligst er forandringen  
i de kirkerige købstæder Lund, Roskilde, Viborg, Ribe, 
Slesvig, Visby, Sigtuna, Bergen og Trondheim. I mid-
delalderens Danmark blev ca. 40 % af sognekirkerne  
i byerne nedrevet og ca. 5 % af sognekirkerne på landet, 
de fleste ved reformationen.24 I Lund fandtes således 
ved reformationen 26 stenkirker. Allerede i 1540’erne 
stod de fleste som ruiner og blev anvendt som sten-
brud, og i dag er kun bevaret to kirker, domkirken og 
St. Peters klosterkirke, samt to ruiner – Drotten i et 
museum i Kattesund og Maria Minor på Kulturen.25 
Og af Roskildes op til 19 kirker ved reformationen er  
i dag kun bevaret domkirken, Vor Frue og Skt. Jørgens-
bjerg, samt mere eller mindre som ruiner Skt. Ib og 
Skt. Laurentius. 

I Danmark blev i 1555 planlagt en nedlægning af 
annekskirker for at skabe mere bæredygtige sogne, men 
i de fleste tilfælde blev nedlægningen ikke gennemført.26

I 17/1800-tallet blev der gennemført store forandringer  

i kirketopografien i Sverige. I mange tilfælde blev der 
bygget en ny og større kirke på en ny plads i sognet. Og 
efterhånden blev flere sogne sammenlagt. Som en kon-
sekvens blev de eksisterende middelalderkirker overflø-
dige; de blev ofte nedbrudt, eller stod som ruiner.27 Som 
eksempel kan nævnes den enorme Marsvinsholms kirke  
i Skåne, indviet i 1867, som skulle erstatte tre mindre 
sognekirker. Af disse kirker blev Balkåkra ruin med et 
gravkapel indrettet i koret, Snårestad blev ruin, men 
dog genopført i 1924-25, mens Skårby blev genindviet 
i 1934.28 

1900-tallets overtallige kirker og ødelæggelse hand-
ler om en fortsat sekularisering og befolkningsnedgang. 
Sogne på landet sammenlægges, så en menighed råder 
over flere kirker, mellem hvilke gudstjenesten kan ro-
tere. Maglarp er således en del af Hammarlöv pastorat, 
hvor der frem til nedrivningen fandtes otte kirker. 

Enhver periode, som har skabt nye kirker, har også 
efterladt overflødige kirker. 

Ødekirkernes fremtid
Delingen mellem staten og kirken i Sverige i 2000 
har yderligere aktualiseret debatten om fremtiden 
for de overflødige kirker. Hver gang en kirke trues af 
lukning, salg eller nedrivning begynder diskussionen  
– i medierne, i kirkens sfære, ved fakulteterne og ved de 
antikvariske instanser. Sagen behandles, konferencer og 
møder arrangeres, avisartikler, læserbreve og rapporter 
skrives – lige som artikler som denne.29

Hvad kan eller bør der ske med kirker, som er ble-
vet øde, forladt, døde, overflødige eller underudnyttede? 

| fig. 5 | Sognekirker før 1550 i middelalderens Danmark. De fyldte 
cirkler markerer ødekirkerne. Efter Wienberg 1993, s. 113 fig. 61.
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Her brydes meningerne – og blev brudt, når det hand-
lede om både Mårup og Maglarp. Skulle Mårup kirke 
flyttes længere ind i landet, overføres til et museum, be-
skyttes gennem kystsikring, undersøges og siden ned-
brydes, som det blev tilfældet – eller simpelthen tillades 
at falde i havet? Og skulle Maglarp nye kirke lægges  
i “mølpose” med henblik på fremtidig brug, når købsta-
den Trelleborg en gang var ekspanderet derop? Skulle 
kirken genbruges med andre funktioner? Skulle kirken 
have lov til at forfalde yderligere, eller måske reduce-
res til en ruin uden risiko for nedfaldende sten? Kunne 
kirken flyttes? Eller skulle kirken fjernes, som det fak-
tisk blev tilfældet? Valget mellem forskellige løsninger 
afhænger af faktorer som kirkens alder og tilstand, dens 
lokalisering i sognet, om den er omgivet af en kirke-
gård, så der må tages hensyn til begravelser – og de øko-
nomiske forudsætninger. 

Reduceret kirke, reduceret brug 
Allerede i middelalderen har man reduceret kirker 
i størrelse, mest domkirker og klosterkirker, for at passe 
til nye behov. En stor trækirke blev bygget i Jelling på 
initiativ af kong Harald Blåtand i 900-årene og erstattet 
af en noget mindre stenkirke omkring år 1100. Efter en 
brand omkring 1245 blev bispesædet flyttet fra Gamla 
Uppsala til Östra Aros/Uppsala, og den tidlige domkir-
kes tværskib og skib blev nedrevet. Gamla Uppsala blev 
forvandlet til sognekirke og krympede til mindre end 
halvdelen af sin oprindelige størrelse. Tværskibet ved 
Børglum klosterkirke i Nordjylland blev nedbrudt efter 
reformationen. Et sidste eksempel kunne være Dalby 

klosterkirke i Skåne, som blev omtrent halveret, da øst-
partiet blev nedrevet omkring år 1755. 

En reduktion kan også ske ved at afskærme dele af 
kirken som i Källunge på Gotland, hvor det romanske 
skib fungerer som forhal til den mægtige gotiske kirke. 
Ryssby kirke ved Kalmar brændte i 2001. Da den blev 
genindviet i 2005, var pulpituret udvidet med forskel-
lige rum tilpasset menighedens behov på bekostning af 
selve kirkerummet. Et anderledes eksempel er Trönö 
nye kirke i Hälsingland, som brændte i 1998. Da kir-
ken blev genindviet i 2001, var det med en “lillekirke” 
og en åben forgård indenfor de bevarede mure. Videre 
kan nævnes Lima kirke i Dalarna fra 1865, hvor den ve-
stre del blev afskærmet som et menighedsrum efter en 
restaurering i 2005. Mere overordnet ser man en ten-
dens til at forny kirkernes interiør, skabe mere fleksible 
kirkerum, for eksempel ved at fjerne kirkebænke. 

Når kirker risikerer at blive overflødige, er det almin-
deligt at opdele og derved reducere anvendelsen. Den 
overtallige kirke anvendes som sommerkirke, bryllups-
kirke eller måske periodisk, blot enkelte gange per må-
ned, i forbindelse med, at højmessen flytter mellem kir-
kerne i pastoratet. Kirkerne får således særlige opgaver. 

Mølpose
At lægge kirker i mølpose var et forslag i den sven-
ske undersøgelse “Fädernas kyrkor – till varje pris?” 
(1992). Kirker kan lægges i mølpose til senere brug, 
det vil sige lukkes, måske “afsakraliseres” og kun vedli-
geholdes nødtørftigt. Tanken er at bevare muligheden 
for at tage kirken i brug igen. Maglarp nye var lukket  
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i mange år, mens forfaldet fik lov til at gribe om sig. Et 
andet eksempel kunne være Odarslöv udenfor Lund, 
som blev lukket i 1990, “afsakraliseret” i 2002 – og 
hvor et salg overvejes her i 2010 til et hvilehjem for 
hjerte patienter. 

Salg og genbrug
Der eksisterer utallige eksempler på genbrug af over-
flødige kirker til andre funktioner, men det er en kon-
troversiel og omdiskuteret udvej. Kirken opfattes som 
hellig – og helligheden synes at hænge fast, selv efter en 
“afsakralisering” ved en biskop. Sognekirken er og har 
ofte været en central del af lokalsamfundet og et stærkt 
symbol på den lokale identitet. Dette var også tilfældet 
ved både Mårup og Maglarp. Er kirken desuden omgi-
vet af en kirkegård, som ved netop Mårup og Maglarp, 
så hindrer det radikalt nye funktioner. Kirker i byerne, 
især frikirkerne, synes derimod relativt let at kunne få 
nye funktioner. 

I Storbritannien, Holland og Tyskland findes ek-
sempler på kirker med alle mulige nye funktioner, hvor 
facaden forbliver den samme, mens interiøret fornyes. 
Kirker er blevet forvandlet til museum, kulturhus, kon-
ferencecenter, varehus, kunstgalleri, bibliotek, bolig, 
kontor, diskotek, restaurant, pub, træningslokale, mo-
devisning med cat-walk i midtgangen – og også moské. 
Siden 1970 har Church of England lukket omkring 
1.700 kirker.30

Dominikanerklosteret i Stralsund har siden refor-
mationen fungeret som gymnasium, børnehjem, arse-
nal og tøjhus – og er nu museum, Deutsches Meer-

museum, med akvarier i kirken. Brick Lane-moskéen 
i London har også en lang og omtumlet historie: Den 
startede som kapel for franske huguenotter i 1743, var 
siden Wesley-kapel, metodistkirke, synagoge og er si-
den 1976 moské for muslimer fra Bangladesh.31 Men 
en konvertering af kirker til andre konkurrerende reli-
giøse retninger er kontroversiel. 

I Danmark kan nævnes Skt. Nikolaj kirke nær 
Strøget i København. Kirken brændte i 1795 og blev 
genopbygget i 1914, har rummet et bibliotek, senere 
en modelsamling og i dag fungerer den som kunsthal. 
I Rønne på Bornholm har en frikirke fra 1900 været 
anvendt som magasin for Bornholms Museum siden 
1976. Et tidligere bedehus og kapel fra 1892 i Over Ler-
te i Sønderjylland har siden 1998 været indrettet som 
klokkemuseum. I min hjemby Silkeborg i Jylland er et 
arkitektkontor indrettet i en frikirke fra 1923. Vesterø 
havnekirke på Læsø fra 1954 har siden 2008 været kur-
bad. Og i København har kirkeministeren nylig indledt 
en diskussion om fremtiden for 11 kirker på Vesterbro.

Også i Sverige findes flere kendte eksempler på 
genbrug. En pinsekirke i Västerås er moské siden 1997.  
I Stockholm planlægges et korcenter i Skeppsholmens 
kirke, som blev taget ud af kirkelig brug i 1993 og “af-
skraliseret” i 2002. Vens nye kirke, som er uden kirke-
gård, blev i 2005 forvandlet til et Tycho Brahe-museum 
| fig. 6 |. Og Caroli kirke i Malmö blev solgt i 2009 og 
“afsakraliseret” i 2010 for at kunne ombygges til et ind-
købscenter. 

En personlig beretning handler om det tidligere 
Østeuropa og Sovjetunionen, hvor kirker blev nedrevet 
eller fik lov at forfalde. Da jeg i 1990 besøgte Estlands 
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hovedstad Tallinn blev Skt. Nicolai således anvendt 
som kunstmuseum og koncertlokale, Skt. Olais høje 
tårn blev anvendt til KGB’s antenner, dominikanerkir-
ken som garage og den svenske kirke som sportsklub.

Forfald og ruin 
i mange tilfælde er den overflødige kirke blevet for-
ladt og har fået lov at forfalde. Kirken blev stenbrud, 
men kom under romantikken atter til værdighed som 
malerisk ruin. Man kan her tænke på kirkeruinerne  
i Visby og Sigtuna i Sverige. Og på domkirken i Hamar  
i Norge, som nu beskyttes af en enorm glaskonstruktion.

I middelalderkilder noteres, at påfaldende mange 
kirker skulle ligge øde, men kirkerne står stadigvæk. 
Ifølge en proces ført af Erik af Pommern 1424 skulle 
krig og stridigheder i 1300-årene i Danmark have øde-
lagt 100 kirker i Jylland og lige så mange i resten af ri-
get.32 Og mere end 200 kirker (altså ⅓ af stiftets kirker) 
skulle have været øde i Lund stift i årene inden 1377.33 

Meget tyder på, at kirkerne faktisk har været ude af brug 
og er forfaldet, men siden er de blevet repareret for at 
atter kunne anvendes. Et eksempel er Vejrup i Jylland, 
som betegnes “desolata”, øde, i 1320’erne, og som viser 
spor af en mærkelig ombygning. Den sengotiske kirke 
blev opført med genbrug af dele af den romanske kirke, 
som således må have stået øde i en længere årrække.34 

Flytning 
En kirke, som er blevet overflødig, kan eventuelt flyt-
tes til en ny plads, hvor der er bedre behov for den. Træ-

| fig. 6 | Vens nye kirke forvandlet til Tycho Brahe museum. 
Foto Jens Vellev, april 2005.
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kirker, som har været truet af nedrivning, er i flere til-
fælde blevet flyttet til udendørsmuseer siden slutningen 
af 1800-tallet, eksempelvis Gol stavkirke, som blev flyt-
tet til Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo, Fortun/
Fantoft til Bergen, Bosebo kirke til Kulturen i Lund og 
Seglora kirke til Skansen i Stockholm. Også stenkirker 
er blevet flyttet. Rubjerg og Lyngby i Nordjylland, ikke 
langt fra Mårup, blev genopført på nye pladser, hvor de 
ikke længere var truede af havet.35 En flytning blev også 
overvejet for Mårup, men museerne var ikke interesse-
rede i denne “simple” kirke.36 Det er også dyrt at ned-
tage og genopføre en stenkirke på en ny plads. Nylig 
blev imidlertid en romansk stenkirke flyttet i Tyskland. 
Emmauskirken i Heuersdorf i Sachsen, vejende 660 
tons, blev flyttet i sin helhed på en vogn 12 kilometer 
til Borna i 2007, da kirken og landsbyen kom i vejen 
for brydning af brunkul.37

Nedrivning 
Men i de fleste tilfælde tillades overflødige kirker at for-
svinde. Det kan være en meget bevidst nedrivning, for at 
kirken som symbol skal væk – eller pladsen skal bruges 

| fig. 7 | Nedrivning og bevaring af middelalderlige sognekirker 
i det nuværende Danmark og Skåne 1700-2000. 

Søjler:  Nedrevne pr. årti. 
Grafer:   Middelalderkirker pr. årti, som blev bevaret,  

selv om en ny kirke blev opført. 

Gentegnet efter Wienberg 2006, s. 64, fig 3.
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Lønstrup, levede den gamle kirke videre som ødekir-
ke og mindesmærke. Men i 2008 blev Mårup halvt 
nedrevet, eller “nedtaget” under kontrollerede former, 
som det hedder | fig. 8 |. 

I 1900-årenes første årtier blev forladte middelal-
derkirker restaurerede og atter taget i brug. Riksanti-
kvarieämbetet i Sverige drev en kampagne, for at 
ødekirker efter restaurering skulle bevares som netop 
kirker.39 Nedrivning var således den normale strategi 
i Skandinavien, når en kirke skulle fornyes eller blev 
overflødig, frem til 1. Verdenskrig. 

Ødekirker som arkæologiske objekter
Som kilde til kundskab er ødekirker uvurderlige. 
Ødekirker med deres kirkegårde er den vigtigste kil-
de til viden om middelaldermenneskers liv og død. 
Arkæologiske undersøgelser af ødekirker som Tirup  
i Jylland, Drotten i Lund og Västerhus i Jämtland er 

til andre formål. I Viborg måtte sognekirkerne Skt. Hans 
og Skt. Mathias fjernes forud for anlæggelsen af hen-
holdsvis Nytorv og Hjultorv i 1500-årene. I Roskilde 
blev Skt. Laurentius delvist nedrevet i 1537 for at give 
plads for Stændertorvet; kirketårnet blev rådhustårn. 
Og i Malmö blev Helligåndsklostret nedrevet 1536-38 
for at give plads til Stortorget. Middelalderlige kirker 
er blevet nedbrudt hæmningsløst langt op i tid, ikke 
mindst i 17/1800-tallet for at erstattes af nye kirker  
i tidens stil.38 

Ved slutningen af det store kirkebyggeri ophør-
te gradvist nedrivningen af de middelalderlige kirker   
| fig. 7 |. Den sidste nedrivning af en middelalderkirke 
i Skåne var Röke i 1906. Da Maglarp nye kirke blev 
indviet i 1905, blev også middelalderkirken bevaret. 
Kolind i Jylland kunne længe regnes som den sidste 
middelalderkirke, der var blevet nedrevet – det skete 
i 1918 – frem til Mårup. Da kirken i Mårup blev er-
stattet af en ny og større sognekirke i det nærliggende 
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nøgle pladser.40 Også viden om kirkebygningens ud-
vikling kan afhænge af kirker, som helt eller delvis er 
taget ud af brug. Et eksempel er her Barbro Sundnérs 
detaljerede bygningsarkæologiske analyse af teglmur-
værket i Maglarp gamle kirke.41 

Et andet eksempel er Mårup, hvor den arkæologi-
ske undersøgelse, fremkaldt af den delvise nedrivning 
af kirken, gav et overraskende billede af kirkens byg-
ningshistorie. Kirken har været langt rigere i arkitektur, 
end den senere “simple” ødekirke umiddelbart gav ind-
tryk af.42 Er en kirke allerede nedbrudt – eller skal den 
nedbrydes – så må man konstatere, at den kan være en 
guldgrube af ny viden.

Et tredje aktuelt eksempel er naturligvis Skt. Mik-
kel i Roskilde med undersøgelsen af både ruinen og 
kirkegården. 

Også Maglarp nye kirke blev grundigt dokumen-
teret i forbindelse med nedrivningen. I en etnologisk 
undersøgelse belystes processen omkring nedrivningen 
og menneskers reaktioner.43 Fra de antikvariske myn-
digheder er desuden en antologi om “Maglarp – kirken 
som forsvandt” på vej.44 

Ødekirker i forandring
forandring kan opleves som en trussel eller som en 
mulighed. Men forandring er en forudsætning for be-
varing, for uden forandringer findes ingen forudsæt-

ninger for fortsat brug, og uden brug forsvinder det, 
vi vil bevare. På samme måde opfattes ødekirken ofte 
som et problem, men den kan også være en mulighed; 
det afhænger af perspektivet. 

Genbrug og bæredygtig udvikling er tidens trends. 
Derfor er det udfordringen at finde nyt indhold, en-
ten i den kirkelige sfære eller i helt nye sammenhænge. 
Såfremt få eller slet ingen forandringer tillades i en tid 
præget af fortsat sekularisering og demografiske flytnin-
ger fra udkant til storby, står man snart med et uover-
kommeligt antikvarisk problem. 

Hvis der findes potentielle interessekonflikter mel-
lem kirken og de antikvariske instanser, mellem kirke-
lig fornyelse og antikvarisk bevaring, trods vedvarende 
paroler om at bruge for at kunne bevare, så kan der 
også opstå konflikter indenfor sfærerne – mellem kir-
kens arbejde med menigheden og dens forvaltning af 
kirkebygningen – og mellem den antikvariske stræben 
efter at undersøge (ofte knyttet til at fjerne) og viljen 
til at bevare; altså mellem bygningsarkæologer og byg-
ningsantikvarer. 

Uanset betegnelse, så behøver kirker, som er ble-
vet øde, tomme, nedlagte, lukkede, forladte, over-
flødige, unødvendige, døde eller underudnyttede, at 
anvendes på nye måder. Kun fantasien (samt love og 
traditioner) sætter grænserne. Men hvor langt er man 
villig at gå? 

For alle ødekirker kan ikke blive museer. Måske 
må vi acceptere, at alt af værdi ikke behøver anven-
des og bevares – acceptere forgængeligheden som et 
grundvilkår. Og nu er både Mårup og Maglarp jo ble-
vet nedbrudt. n

| fig. 8 | Mårup middelalderkirke under Nationalmuseets nedtagning. 
Foto Thomas Bertelsen, september 2008.
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