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Forslag til tentativlisten til UNESCO Verdensarv 

 

Emne:  JYSKE KVADERSTENSKIRKER 
(navn på lokaliteten) 

 

Beskrivelse (maks 2 sider): 
 
I årene fra omkring 1100 til ca. 1250 gennemgik det unge danske samfund en bygningskampagne 
uden sidestykke. I de godt 150 år rejstes ca. 2.000 stenkirker til afløsning for de første 
kirkebygninger i træ, der siden Harald Blåtands dage var blevet opført i det danske rige. 
 
Hvad nu end grunden var, tegner der sig et mønster, hvor hovedparten af de jyske kirker blev 
opført af kvaderhugne kampesten, mens man delvis på Fyn og helt overvejende på Sjælland 
nøjedes med at kløve markstenene og mure dem op i mørtel. Når man trækker en linie fra Højer 
til Aabenraa og ser mod nord, blev de fleste af de jyske kirker opført af fint tilhugne kampesten i 
kvaderform. Byggematerialet var de tusindvis af vandreblokke, som istiden havde efterladt ved 
sin tilbagetrækning. Der var dog undtagelser, idet visse bygninger opførtes i frådsten og jernal og 
andre, især omkring Ribe, byggedes af vulkansk tufsten, hentet hele vejen fra Rhinegnen, og 
atter andre, på Grenåegnen, opførtes i den lokale kridtsten. I samme epoke byggedes der 
prægtige domkirker i rigets vigtigste byer. Disse var enten opført af udenlandske bygmestre eller 
af hjemlige folk, men alle bygget som replica’er af store europæiske forbilleder. Kun domkirken i 
Lund formåede at markere sig som et mere selvstændigt kunstværk. Når valget til 
verdenskulturarvslisten falder på kvaderstenskirkerne på landet, skyldes det, at de til trods for 
deres romanske og dermed af den store europæiske tradition udgåede form repræsenterer en 
type, som forekommer at være afgjort præget af dansk mådehold, som vi gennem et tusindår har 
vænnet os til at betragte som indbegrebet af hjemlig kultur. Alligevel skal man ikke 
undervurdere kvaderstenskirkerne, for dels var alene tilhugningen af den genstridige granit en 
jættepræstation, dels udsmykkedes de ofte med billedsten af en sjælden skønhed og originalitet. 
Næppe noget sted i verden findes der på et så relativt begrænset område en så stor mængde 
kirker af så høj kunstnerisk værdi.  
 
Til trods for at eftertiden, ikke mindst sengotikken (1400tallet), har forsynet mange af 
kvaderstenskirkerne med tilbygninger i tegl, f.eks. våbenhuse og kapeller, samt flertallet med 
markante kirketårne, ligeledes i tegl, er det oprindelige antal kirker – af den store kender af 
området, Mouritz Mackeprang, anslået til ca. 730 stykker – stadig i behold med kun et fåtal på 
tabslisten. Som andetsteds påpeget hører kirke og stat siden den danske reformation (1536) 
sammen, og et af de lykkelige resultater heraf er, at de danske kirker er velvedligeholdte og 
overvejende – trods senere tilbygninger – bevarede i deres originale form.  
 
De jyske kvaderstenskirker omfatter et bredt spektrum af typer og størrelser. De spænder 
endvidere over hele den jyske halvø, incl. de nordenfjordske områder, fra syd til nord og fra vest 
til øst. Kvaderstenskirkerne er kun i meget begrænset omfang præcist daterede, faktisk peger 
man som regel kun på Gjellerup kirke, nord for Herning, som er ene om at have en indskrift på et 
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tympanon over den tilmurede syddør, der fortæller, at kirken er grundlagt 1140. Den romanske 
del af kirken består af et anseeligt skib med kor, begge rektangulære. Underdelen er stadig 
bevaret, som del af det gotiske tårn, med dobbeltarkade mod skibet. Kirkeskibet omfatter endnu 
tre oprindelige romanske vinduer, koret ét. I gotisk tid er tårn og kapel tilføjet, men uden at 
forstyrre den oprindelige bygning, i nyere tid et våbenhus.  
  
Gellerup kirke og øvrige nedennævnte kirker kunne være repræsentanter i en seriel indskrivning 
af kvaderstenskirker. Rundt omkring i Jylland møder man små kvaderstenskirker, som står 
næsten urørte fra opførelsestiden. En af dem, Hover kirke, nordøst for Ringkøbing, har fået en 
næsten ikonagtig status, da den kom med i den danske arkitekturkanon 2006. Den kullede kirke 
består af et lidt bredere rektangulært skib og et smallere tilsvarende kor, begge med enkle små 
(oprindelige) rundbuede vinduer med hvidpudsede smige. Tagbelægningen er bly, som er et 
fællestræk ved en meget stor del af kvaderstenskirkerne og af sjælden skønhed. En tilsvarende 
enkel kirke er Nørre Vium, sydvest for Herning og ikke så langt fra Hover. Også den er uden tårn 
(”kullet”) og af samme materialer og form, eneste tilføjelse er et våbenhus fra 1600tallet – og så er 
kirkegården efter ældgammel skik hegnet af kampestensdiger. Man kunne ligeså vel have valgt 
Heldum kirke, vest for Lemvig, som er en lignende bygning med skib og rektangulært kor. 
Samme enkle form finder man så langt væk som i Lem kirke, nord for Randers, enkelheden 
brydes kun her af det sengotiske tårn fra 1400årene. Kirken brillerer især ved sine ganske 
henrivende sløjfeportaler, der begge er i behold, nordportalen dog blændet.  
 
En nordenfjordsk kirke ses i Sulsted, nordøst for Nørre Sundby. Den repræsenterer en lidt rigere 
form, da den består af skib, smallere kor afsluttet i øst af en halvcirkulær apsis. I 
senmiddelalderen er også her tilføjet et tårn i teglsten. En endnu mere raffineret udgave findes i 
Tømmerby – beliggende i Vester Hanherred nær vejlerne – hvor kirken grundlæggende har 
samme form, men er udsmykket med billedsten af stor skønhed. Apsis er formet med en lisen på 
hver side op mod koret og under tagskægget en uens buefrise af en egen klodset charme. Tårn og 
våbenhus er fra senmiddelalderen. Apsidens billedsten omfatter et aristokrat- og et 
plebejeransigt, en løve med menneskehoved, en hjort, en jæger og en basilisk i et fascinerende 
møde mellem hedensk og kristen ikonografi! Over norddøren et tympanon med en bevinget drage 
i samme stil. Et næste trin udgør Øster Starup kirke, midtvejs mellem Vejle og Kolding. Skønt 
den oprindelig har haft apsis, består den i dag af skib og ret afsluttet kor. Et senmiddelalderligt 
tårn er tilføjet. Kirken udmærker sig ved sin enestående udsmykning i figursten i en yderst 
raffineret form, tydeligvis inspireret af billedhuggerkunsten på domkirkerne i Ribe og Slesvig. 
 
En egn særlig rig på kvaderstenskirker er området syd for Limfjordens vestlige del. Her tænkes 
på især på kirkerne i Hee, Stadil, Staby, Lime og Lem for nu at nævne nogle særskilt 
navnkundige, men man kunne ligeså vel pege på øen Mors, som omfatter 29 romanske 
kvaderstenskirker, hvoraf især Vejerslev er interessant, fordi den anses for at være en af landets 
ældste, dvs. fra begyndelsen af 1100tallet. Af de fem nævnte kirker kan der være særlig grund til 
især at se på Staby kirke. Byggematerialet er selvsagt kvaderhuggen kamp, men som et ekstra 
raffinement er der suppleret med rødbrun jernal. Kirken udmærker sig ved sin apsis, der er 
prydet med seks buer båret af halvsøjler og med fornemt ornamenterede baser og kapitæler. Især 
firpas-vinduerne i de to midterfag er af stor skønhed. Ved foden af landskabet Salling ligger de to 
kirker Lihme og Lem, der begge er smukke eksempler på kvaderstenskirker af stor originalitet. 
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Især Lihme er interessant, fordi det er sandsynliggjort, at kirkens tårn i fint tilhuggede kvadre, i 
det mindste for den nedre del, er samtidigt med resten. Iøvrigt er Lihme en af de sjældne kirker, 
hvor apsis og kor er i kvadersten, i øvrigt ganske uens, mens skibet alene er opført af marksten. 
Lem kendetegnes ved sin apsis med fire halvsøjler, der inddeler den i fem fag med dobbelte buer i 
hver og en række smukke figursten. En anden kvalitet finder man f.eks. i Vinkel kirke lige sydøst 
for Viborg med dens to prægtige, nu tilmurede søjleportaler. Sådanne er der talrige eksempler på, 
i Thy på Sjørring kirke, hvor nordportalen med balusterformede søjler stadig er åben, mens den 
mod syd er tilmuret. Mængder af andre portaler kunne lige så vel nævnes, eksempelvis Rybjerg i 
Salling, som har seks søjler i portalen.  
 
Siden oprettelsen af Det særlige Kirkesyn i 1861 har danske kirker været underlagt et jævnligt 
provstesyn med tilhørende pligt til at få godkendt og protokolleret ændringer. Idag er kirker over 
100 år underlagt stiftsøvrighedens tilsyn, og den har pligt til i byggesager at konsultere 
Nationalmuseet og de kgl. bygningsinspektører. På denne vis er kirkerne sikret en forsvarlig 
faglig behandling i sager, der omhandler ændringer af arkitektur og inventar. Efter forslag af 
provst Johan Exner er henved 4.500 grunde omkring danske landsbykirker fra 1945 blevet 
underlagt fredning, de såkaldte Exner-fredninger eller kirkeomgivelsesfredninger, der forhindrer, 
at danske kirkers omgivelser skamferes af alt for dominerende nybyggerier. Skønt kirkerne ikke 
hører under landets bygningsfredningslov, er de således betryggende sikret mod overgreb. 
 
BILAG 1: foto af Tømmerby kirkes apsis. Foto ca. 1910 modtaget fra Claus M. Smidt.  
 

Begrundelse (maks 2 sider): 
 
De allerældste af Danmarks huse er kirker, som ligger spredt ud over hele det danske landskab. 
Disse kirker i landskabet er de eneste bygningsværker, der har stået igennem en 1000-årig 
historie, og rummer en historie der kan aflæses i bygningerne. Kirkebygningerne er bygget til og 
har i gennem næsten 1000 år været i brug som kristne samlingssteder og gudstjenestehuse og 
som de i dag står velholdte i landskabet, vidner de også om et særegent og kontinuerligt forhold 
mellem stat og kirke i Danmark, et forhold der fra tidligste tid er nedfældet i lovgivning.  
 
Ca. 1750 af Danmarks i alt 2000 kirker er middelalderkirker, bygget fra 1100-tallet og 2-300 år 
fremefter. Heraf er ca. 1640 romanske kirker. De er tegn på, hvor hurtigt kirkebyggeriet tog fart 
efter kristendommens indførelse igennem 900-årene. Middelalderkirkerne er ikke de først 
byggede kirker, men de første bygget af sten. De første kirker var trækirker, som man endnu kan 
finde arkæologiske spor af under nogle af stenkirkerne. I modsætning til trækirkerne er 
stenkirkerne dog i vidt omfang bevaret med en stor grad af autentisk materiale i substansen. Af 
disse kirker er "Den jyske kvaderstensarkitektur noget af det vægtigste Danmark har præsteret i 
bygningskunst; helhed, materialeanvendelse og enkeltheder bidrager hver sit" (Exner, J: Kirken i 
landskabet:33). De jyske kvaderstenskirker udmærker sig i særlig grad ved tilhugning og den 
raffinerede håndværksmæssige bearbejdning af den særlige lokale granitsten fra marken, der 
ikke findes tilsvarende i andre danske områder. Kirkerne er i deres grundform romanske. Helt 
enkle i udformning med skib og kor. En enkelt har romansk tårn, mens andre har tilføjet apsis og 
kirkerne er typiske arkitektoniske eksempler på hvordan kirkebyggeriet tidligt udviklede sig i en 
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vest-skandinavisk byggetradition, hvor man i nord og øst, Norge og Finland, især fortsatte med at 
bygge i træ. Bygningerne er ofte også udsmykket med granitskulptur, hvoraf især Viuf kirke skal 
fremhæves for sin Kristusfigur i granit som en del af soklen.   
 
Udover at disse kirkebygninger vidner om den kristne traditions udbredelse og traditionens 
forvandling gennem skiftende tider, først fra hedenskab til kristendom og siden fra katolsk 
kristendom til lutherdom, vidner bygningerne også om deres betydning for opbyggelse af en 
nation/stat. I historieskrivning (Knytlingesaga) og lovgivning fra allertidligste tid 
(Landskabslovene, Jyske Lov, Kongeloven) er forholdet til kirke og den kristne Gud medtaget. I 
den nugældende lovgivning, 'Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849' er det i Kapitel 1 anført, 
at 'den evangelisk-lutherske kirke' er det danske folks kirke og som sådan understøttes den af 
staten. Dette betyder ikke kun, at den understøttes økonomisk af staten, men også moralsk og 
derfor altså har forrang frem for andre kirkesamfund, selvom der i øvrigt er religionsfrihed i 
landet (bortset fra regenten, som skal være medlem af Folkekirken). Denne evangelisk lutherske 
kirke er yderligere demokratiseret og overgivet til 'folket' gennem menighedsrådsloven.  
Ved brug af ordet 'kirke' skal der derfor forstås to ting. Dels drejer det sig om selve 
kirkebygningen, men derudover også om et tilhørende menneskeligt (tros)fællesskab, 
menigheden, der som døbte er medlemmer af fællesskabet. Medlemmerne er 'Kirken af levende 
sten'. Idet de kirkebygninger der hører til den evangelisk lutherske kirke er undtaget for fredning 
efter 'Fredningsloven' på trods af deres høje alder, er det menigheden, altså medlemmerne af 
denne Folkekirke, der med hjemmel i 'Loven om Folkekirken' ejer, administrerer og vedligeholder 
kirkebygningerne i samarbejde med Nationalmuseet og de Kongelige Bygningsinspektører. Det er 
dog enestående i det 21.århundredes sekulariserede verden, at der i Danmark består dette 
grundlovssikrede tætte forhold mellem kirke, stat og folk, hvilket i høj grad er medvirkende til, at 
kirkebygningerne sammenlignet med andre lande er ualmindelig velholdte.  
Det samme tætte forhold mellem kirke og stat er grundlaget for, at kirken ses som en 
kulturbærende institution. Det betyder, at kirken ikke kun bærer de særligt kirkelige traditioner 
videre, men også at kirken på afgørende vis har præget kulturen og er en slags fundament for 
kulturen. Kirken har gennem sin offentlige forkyndelse præget sproget, litteraturen og 
billedkunsten. Fra reformationen og fremefter har Bibeloversættelser til dansk formet 
modersmålet; tvungen kirkegang i enevældens tid og oprettelsen af skoler i tilknytning til kirken 
har fremmet modersmålsundervisningen og været grundlaget for det senere høje 
uddannelsesniveau. Samtidig blev der allerede fra overgangen til kristendommen hævdet en ny 
etik, som især fra reformationen og fremefter fik plads i lovgivning med holdninger til omsorg for 
syge og fattige og medmennesket i det hele taget, samt holdninger til arbejde og 
samfundsdannelse i øvrigt.  
De nævnte kirker er alle i brug som gudstjenestehuse, hvor overgange og ændringer i 
trosforestillinger og det liturgiske liv kan aflæses i det fysiske materiale og i kirkerummets indre. 
Bygningerne fortæller danskernes historie fra hedenskab gennem kristianisering til katolicisme 
og lutherdom. Kirken er i denne kombination af form og indhold Danmarks vigtigste kulturbærer.  
Ikke kun har kirkerne formet en generel homogen mentalitet i landet, men kirkerne er også 
tydelige markører i landskabet, hvor mange af dem ligger på bakketoppe, der i sjældne tilfælde 
kunne være tidligere tiders gravhøje eller gamle helligsteder. 
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Forslag til nomineringskategori og kriterium(er): (sæt kryds).   
 
Udfra ovenstående foreslår vi derfor xx antal jyske kvaderstenskirker opført på Danmarks 
Tentativliste som en national seriel indskrivning af 'en gruppe bygninger', der er serielt 
forbundet gennem deres ensartede bygningsmateriale og den geografiske beliggenhed, hvor 
dette materiale har været anvendt.  Kirkerne foreslås opført på tentativlisten som 'kulturel 
kategori' under følgende  3 kriterier:  
Kriterium (iii): De nævnte kirker er unikke vidnesbyrd om en kulturel tradition, der kort kan 
beskrives som 'kirken som kulturbærer'. De velvedligeholdte kirkebygningers beliggenhed i 
landskabet vidner om kirkens betydning gennem en næsten 1000-årig periode. 
Kirkebygningerne er bygget som gudstjenestehuse og er stadig i brug som sådan og skiftende 
tiders trosmæssige og liturgiske ændringer har sat sig spor i bygningerne. Den offentlige 
forkyndelse udgået fra disse huse har på afgørende vis præget forholdet til sprog, lærdom, 
uddannelse, kunstnerisk udfoldelse, etik og lovgivning i landet som fundament og altså det, der 
bærer kulturen.   
Kriterium (iv): Kirkerne er enestående eksempler på en arkitektonisk bygningstype, der 
illustrerer et bestemt stadium i menneskehedens historie, overgangen fra hedenskab til 
kristendom. Officielt blev Danmark kristnet i 900-tallet og hurtigt tog byggeriet af kirker fart. 
Først trækirker og herefter stenkirker. Disse kirker repræsenterer de første enkle romanske 
stenkirker bygget af præcist tilhugne granitkvadre, en teknik der især blev anvendt i Jylland. 
Samtidig vidner kirkerne om raffineret håndværk. Kirkernes beliggenhed danner samtidig 
ofte, omringet af en kampestensmur, en helhed med kirkegård og præstegård.   
Kriterium (vi): De velholdte kirker associerer til en levende tradition, der handler om 
forholdet mellem stat og kirke, konge og folk og dermed om en samfundsdannelse, hvori også 
ansvar for bygningernes vedligehold indgår. Danmark er et moderne demokratisk 
velfærdssamfund med religionsfrihed, men på trods af at sekulariseringen har taget fart i det 
21. århundrede, er der ikke religionslighed i landet. En særlig konfession, den evangelisk-
lutherske lære, har en grundlovssikret forrang som det danske folks kirke. Denne evangelisk-
lutherske Folkekirke ejer, administrerer og vedligeholder kirkerne i samråd med 
Nationalmuseet og de Kongelige Bygningsinspektører. Det er med baggrund i dette forhold, at 
kirkerne er så velbeskrevne og velholdte som de er 

 

  
kultur X   natur    Kulturlandskab     
           
(i)  (ii)  (iii) X (iv) X (v)  (vi) X (vii)  (viii)  (ix)  (x)   
                     
 

Afgrænsning (maks. ½ side samt kortbilag i passende målestok): 
 
Den danske landsbykirke er et nationalt ikon. Spørgsmålet er, om ikke især de hvide kirketårne 
med trappegavle for mange danske er indbegrebet af opfattelsen af det danske kulturlandskab.  
Alligevel har vi valgt den jyske kvaderstenskirke, der også ofte er forsynet med et gotisk tårn - og 
ikke sjældent med tagryggen vinkelret på kirkeskibets tag. Det er gjort, fordi de karske romanske 
kerner i de jyske kirker med deres fint tilhugne kampestenskvadre set i en international 
sammenhæng er Danmarks mest originale bidrag til verdenskunsten.  
På trods af, at flertallet af kirkerne har fået tilføjet tårne, kapeller og våbenhuse, har de 
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romanske grundformer en sådan gennemslagskraft, at de overalt brænder igennem og med deres 
enkle og storslåede form stadig formår at hævde deres kunstneriske kvalitet.  
 
I nærværende beskrivelse har vi fremhævet et lille repræsentativt udvalg af de mange jyske 
granitkvaderkirker med særlig fine forarbejdninger af kvadersten. Udvalget skal betragtes som et 
forslag, der skal nærmere afgrænses i samarbejde med både eksperter og lokale aktører.  
 
Vi vedlægger et udbredelseskort over romanske kirkebygninger i det nuværende Danmark 
(BILAG 2). Granitkvaderkirkerne i Jylland (samt nogle på Fyn) er markerede med blåt. Kortet er 
udarbejdet af Henrik Jacobsen, Danmarks Kirker, 1977. 
 

Komparativ analyse (maks. 2 sider): 
 
Idet der er religionsfrihed i Danmark eksisterer der andre kirkebygninger, som tilhører andre 
trossamfund. Blandt disse findes ingen af tilsvarende ælde og arkitektur og heller ikke en 
tilsvarende mængde. Disse pågældende kirkebygningerne vil være af vekslende arkitektonisk 
kvalitet og såfremt de skulle være fredede, hører de under bygningsfredningsloven og falder 
derfor udenfor kategorien om at være i brug og vedligeholdt som en del af Folkekirkens kirker. 
Der er foretaget en (overfladisk) gennemgang af Verdenskulturarvslisten for at finde tilsvarende 
tidlige landsbykirker, hvor sammenkædningen af kirke og stat gennem lovgivning er grundlaget 
for kirkernes vedligeholdelsestilstand. Her vil det være nærliggende at se nærmere på de øvrige 
nordiske lande udfra den begrundelse, at de, eller dele deraf, tidligere har hørt under den danske 
krone og i dag har en tilsvarende samfundsstruktur, hvor Sverige dog er det nordiske land der 
adskiller sig mest fra Danmark mht forholdet mellem stat og kirke. 
Ved at søge på 'church' på Verdenskulturarvslisten kommer der 171 properties frem. 
Hovedparten beliggende i Europa. Mange af kirkerne er katedraler og prægtige klosterkirker. Der 
er enkelte landsbykirker, som anført i det følgende. 
I Danmark er to kirker indskrevet. Roskilde Domkirke: Som første skandinaviske gotiske 
katedral bygget i tegl, samt kongelig gravkirke siden 1500-tallet. Kriterium (ii) og (iv). Endvidere 
Jelling kirke som er indskrevet sammen med gravhøje og runesten som eksempel på nordisk 
hedensk kultur og kristianisering af (det, der blev) Danmark fra midten af 900-tallet. Kriterium 
(iii). Formuleringen af deres 'Outstanding Universal Value' er derfor en anden. 
I Norge er Urnes Stavkirke indskrevet som et enestående eksempel på traditionel skandinavisk 
træ-arkitektur med spor af keltisk kunst, vikingetraditioner og romanske rumstrukturer. 
Kriterium (i), (ii) og (iii): En helt anden bygningstype samt ejerforhold, idet kirken er ejet af den 
Norske Kulturminneforening.  
I Sverige er ingen landsbykirker indskrevet. Det er derimod Luleå kirkeby som bedst bevarede 
eksempel på en 'kirkeby'. En by omkring kirken som kun brugtes til overnatning i forbindelse 
med kirkegang, idet afstandene var for store til ellers at komme frem. Kriterium (ii), (iv) og (v). 
Det nærmeste man kommer en kirke er 'Skogskyrkogården', Stockholms store kirkegård med 
tilhørende kapeller, alt tegnet af Gunnar Asplund og Sigurd Lewerentz. 
Det kan være interessant at undersøge om den adskillelse mellem stat og kirke, der fandt sted i 
Sverige omkring årtusindskiftet, har haft nogen indflydelse på kirkebygningernes tilstand og 
vedligehold. 
Finland har indskrevet Petäjävesi gamle kirke. 1700-tals luthersk trækirke med tømmer-
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konstruktion, arkitektonisk typisk for øst-skandinavien. Kombinerer renæssancens centralkirke 
elementer med ældre gotiske hvælv. Kriterium (iv). 
Tyskland: (blandt mange andre inkl. domkirken i Kôln): Luther mindesmærker i Eisleben og 
Wittenberg, bl.a. den lokale kirke og slotskirken, hvor de 95 teser blev annonceret, som eksempel 
på en ny og verdensomspændende begyndelse på vestens politiske og religiøse historie. 
Monumenterne har haft en enestående betydning for det politiske, kulturelle og spirituelle liv i 
den vestlige verden, en betydning der rækker langt ud over Tysklands grænser. Kriterium (iv) 
(kunstnerisk værdi) og (vi) (reformationen). 
I Spanien er der fundet romanske landsbykirker. Det drejer sig om Katalanske romanske kirker i 
Vall de Boi. En seriel indskrivning af ni romanske landsbykirker fra 1000-1100-tallet i en dal 
omgivet af høje bjerge. Hver landsby sin kirke. Stadig i brug. Enestående vidnesbyrd om 
udveksling af ideer fra Lombardiet over grænser (Pyrenæerne). Kirkerne har spillet en rolle i 
udvikling af katalansk identitet. Kirkerne repræsenterer den største samling romansk kunst i 
Europa.  Kalkmalerier med Kristus pantokrator og nådestolsmotiv. Kriterium (ii) og (iv). 
Cypern: Malede kirker i Troodos regionen. Den største samlede gruppe kirke og klostre fra det 
tidligere byzantinske rige. Alle rigt udsmykket med kalkmalerier fra byzantinsk og post-
byzantinsk tid. Arkitektonisk spænder gruppen fra enkle landsbykirker til stor klosterkirke.  
Kriterium (ii), (iii) og (iv). 
 
En af de første indskrivninger af kirker på Verdensarvslisten var 11 kirker fra 12. århundrede i 
Lalibela i Ethiopien udskåret direkte i klippegrunden. De er interessante, men kan næppe 
sammenlignes med jyske kvaderstenskirker. 
 
Umiddelbart er der derfor ingen indskrevne kirker med tilsvarende 'Outstanding Universal 
Value' knyttet til samfundsdannelse, arkitektonisk type og materialebearbejdning, som de jyske 
kvaderstenskirker. 
 

Tilkendegivelse af opbakning (maks. ½ side samt bilag (tilsagnsbreve)): 
 
Folkekirkerne er hvad Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil kalde demokratisk 
ejede. Landsforeningen kan som folkelig forening tilslutte sig, at lokal forankring er afgørende i 
både udpegning, forvaltning og formidling af Verdensarv. Landsforeningen vurderer, at netop de 
mange landsbykirker, især de enestående jyske Kvaderstenskirker, på forhånd har en stærk bred 
appel, men også at de også har potentiale til at videreudvikle almen interesse og engagement i 
kulturarv.  
Landsforeningens ekspertgruppe har haft kontakt til Landsforeningen af Menighedsråd samt 
flere forskellige enkelte intuitivt udvalgte interessenter, som alle uden undtagelse har udtrykt 
umiddelbar støtte til forslaget. Landsforeningen har bl.a. haft kontakt til tidligere kulturminister 
Torben Rechendorff, Biskop Elof Westergaard i Ribe, Direktør for Verdensarv Stevns Tove 
Damholt. Tove Damholt vil f.eks. gerne bistå med råd og vejledning om processen, praktikken 
omkring udarbejdelse af forslag mv. 
Redaktør af Danmarks Kirker, Mogens Vedsø har aktivt deltaget i udfærdigelse af nærværende 
forslag.   
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Organisation (maks. 1 side samt evt. bilag/organisationsdiagram): 
 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs forslag til tentativlisten er et oplæg til 
nærmere bearbejdning. Landsforeningen forestiller sig at søge fondsmidler til at etablere en 
formel, bredt forankret og tværfaglig – tværorganisatorisk organisation med et fast sekretariat, 
der over tid kan tilpasses den mere konkrete afgræsning og udvalgte kirker. Landsforeningen 
påtager sig at finde relevante interessenter til en gruppe, der kan udarbejde fondsansøgning og 
samle relevante interessenter og fagpersoner.  
Organisationen skal nærmere fastlægge en tidsplan, sørge for at udarbejde et endeligt forslag 
men også forberede en organisation, der kan varetage videre forvaltningen af de udpegede kirker 
i samarbejde med menighedsråd, kommuner og kirkeministerium og Nationalmuseet.  
Det er Landsforeningens umiddelbare fornemmelse at der er realistisk mulighed for fondsstøtte. 
Slots og Kulturstyrelsens interesse for tentativforslaget vil være en væsentlig støtte for 
fondsansøgning og for at kunne engagere relevante interessenter.  
 
Nærværende forslag er udarbejdet af en ekspertgruppe bestående af:  
Mogens Vedsø, Redaktør af Danmarks kirker, Nationalmuseet 
Claus M. Smidt, kunsthistoriker Mag. Art. 
Birgitte Hammershøy, Cand. Theol, NORDMAK 
Grethe Pontoppidan, Ark. m.a.a, NORDMAK 
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