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FREDNING AF KIRKERNES 
OMGIVELSER 

Av Johan Exner 

Inledning av Bertil Berthelson 

Bestämmelser om skydd av vårt lands kyrkor med kyrkogårdar 
och direkt tillhörande byggnader återfinns i 1920 års föreskrifter 
rörande det offentliga byggnadsväsendet. Kyrkornas omgivningar 
har däremot i brist på särskilda skyddsbestämmelser länge kun
nat bli föremål för omgestaltningar, som ofta fått olyckliga kon
sekvenser för hela miljön. Det tidigare ofta mycket utpräglade 
sambandet mellan kyrkorna och angränsande bebyggelse har i 
allt större utsträckning gått förlorat. Likaså har kontakten mel
lan kyrka och landskap mångenstädes försvagats. 

Genom 1947 års byggnadslag skapades emellertid en möjlighet 
att skydda kyrkornas omgivningar. I nämnda lag stadgas nämli
gen bl. a., att nybyggnad inom områden, som särskilt bör skyddas 
på grund av naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda natur
förhållanden eller med hänsyn till förefintlig från historisk eller 
konstnärlig synpunkt värdefull bebyggelse, fasta fornlämningar 
eller andra minnesmärken, kan göras beroende av länsstyrelsens 
särskilda tillstånd från fall till fall. Stundom är givetvis även 
fornminneslagen och naturskyddslagen (»särskilda bestämmel
ser till skydd för landskapsbilden») av direkt betydelse ur här 
ifrågavarande synpunkt. 

Då en jämförelse mellan byggnads- och miljöskydd i Sverige 
och Danmark under senare år i olika sammanhang varit aktuell, 
har det ansetts äga intresse att presentera en översikt av förefint
liga möjligheter och vidtagna åtgärder ifråga om skyddet av 
danska kyrkomiljöer. Prosten Johan Exner i Hald på Jylland 
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redogör här för ett initiativ, som han själv tagit på detta område 
och som i stor utsträckning kunnat genomföras under hans med
verkan. 

Vore forfaedre förstod ikke blöt at bygge sk0nne kirker — de 
havde ogsaa sans for at placcre dem rigtigt i landskabet. Med 
forkaerlighed lagde man dem paa bakkens top, ved s0ens brink 
eller taet ud til hav og fjord, og paa enestaaende maade praegcr 
de baade det aabne land og landsbyen, hvor den gamle kirke 
g0r sig gaeldende paa saa smuk en maade. Der er her store aestc-
tiske vacrdier at vaerne om. Men hvordan er det gaaet? Medens 
man saerlig i den senere tid har vist stor forstaaelse for at vaerne 
om selve kirkebygningcn og hellerikke har glemt, at ogsaa kirke-
gaarden b0r fremtraede paa en smuk og s0mmelig maade, har det 
i forbavsende grad knebet at forstaa, hvor meget det betyder, at 
kirken og kirkegaarden ikke skaemmes af en grim eller for naer-
gaaendc bebyggelse. Kirken og kirkegaarden b0r sammen med 
omgivelserne fremtraede som en harmonisk hclhcd — f0rst da 
er det, som det skal vaere. 

Dette kom til at staa saerlig klart for mig paa nogle rcjser i vorl 
land i foraaret 1941. Jeg saa, hvor mange steder man havde pla-
ceret h0nsehuse, garager, retirader, skure o. lign. lige op til kirke-
gaardsdiget eller muren, og ligeledes var det trist at se, hvordan 
en ellers ordentlig bebyggelse (villa, alderdomshjem, skole m. m.) 
var lagt saa uheldigt, at et vaerdifuldt og meget smukt kig op til 
kirken derved var blevet 0dclagt. Mange steder havde man ikke 
haft sans for, at der b0r vaere harmoni mellem selve kirkebyg
ningcn og de omkringliggende bygninger. 

Aarsagen til, at kirkerne laa i disse skaemmende omgivelser, var 
imidlertid ikke alene en svigtende forstaaelse af, hvad der er 
s0mmeligt og smukt. Ofte var det forretningshensyn, der gik 
forud for de aestetiske; i andre tilfielde var det magelighed, der 
bevirkede, at man ikke i tide paalaltc en forestaaende skaem
mende bebyggelse. Det var hellerikke saa rart at have ufred med 
naboen. Men saerlig maa det naevnes, at der var intet i vor lov-
givning, der sikrede kirkernes omgivelser mod uheldigt byggeri. 
Derimod har Naturfredningsloven sikret fredning af vore skov-
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bryn, strandkanter og oldlidsminder mod for naergaaende bebyg
gelse. Men vore kirker ligger altsaa vaergel0se, hvad lovgivningen 
angaar, medmindre de indgaar i et landskab, der kan falde ind 
under naturfredningsloven. 

Foranlediget af alt dette, sendte jeg i maj maaned 1941 en skri
velse til kirkeministeriet og gjorde opmaerksom paa de naevnte 
uheldige forhold. Samtidig föreslog jeg, at der blev truffet for-
holdsregler, der sikrede vore kirker mod en skaemmende og for 
naergaaende bebyggelse. Denne skrivelse blev oversendt til stats
ministeriet, hvorunder fredningsarbejdet sorterer, og forhand-
lingerne resulterede i, at sidstnaevnte ministerium i 1943 nedsatte 
et udvalg, der skulde overveje, hvad der kunde g0res for at sikre 
kirkernes omgivelser mod uheldig bebyggelse. Krigen og aarene 
derefter hindrede imidlertid udvalget i dets arbejde og alt gik 
fremdeles sin skaeve gäng. 

Saa var det ikke andet at g0re end at tage fat paa et frednings-
arbejde i mit eget provsti paa frivillig basis. Sammen med for
manden for naturfredningsnaevnet i Randers amt, domraer 
E. Riis, og med st0tte fra Aarhus Stifts0vrighed bes0gte jeg alle 
de lodsejere, der havde jord omkring kirkerne i provstiet, og ved 
forhandling med disse lykkedes det at opnaa frivillige fredninger 
af st0rre eller mindre arealer ved de allerfleste kirker, saaledes 
at der ikke kunde opf0res skaemmende bebyggelse ber. Alle disse 
fredninger, der var uden erstatning, blev ved dommerens med-
virken tinglyste, saa de var bindende ogsaa for de efterf0lgende 
ej ere af jorden. 

Dette meget smukke resultat, der viste, hvor megen kaerlighed 
lodsejerne havde til deres gamle sognekirke, gav mig den tanke, 
at et lignende fredningsarbejde burde fors0ges över det ganske 
land, og et forslag heroin blev i juni 1948 indsendt til stats-
ministeriet. Tanken m0dte varm tilslutning baade i kirkeministe
riet, Nationalmuseet, Landsforeningens af Menighedsraad i Dan
mark, Danmarks Naturfredningsforening og Naturfredningsraa-
det, og det resulterede i, at stats- og kirkeminsteriet i förening 
ved cirkulaere af 26. januar 1949 bemyndigede mig til i samarbejde 
med de kirkelige myndigheder og landets fredningsdommere samt 
lodsejerne at s0ge organiseret og gennemf0rt et fredningsarbejde 
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over hele landet i lighed med det, der var gennemf0rt i mit eget 
provsti. En bevilling paa finansloven sikredc de forn0dne midler 
hertil. 

Saa blev der taget fat. Sammen med de stedlige provster og 
fredningsdommere blev samtlige Danmarks c. 2100 kirker uden-
for K0benhavn bes0gt, og fredningstanken og de saerlige fred-
nings0nsker ved hver kirke blev forelagt for lodsejerne. I for-
handlingerne tog saedvanligvis ogsaa sognepraesten del tillige med 
repraesentanter for menighedsraadene og sogneraadene, saaledes 
at alt kunne gennemf0res i gensidig god forstaaelse og paa bred 
demokratisk basis. I mange tilfaelde maatte fredningerne selvsagt 
ogsaa omfatte praestegaardens, kirkens og skolens jorder. 

Överalt blev fredningsarbejdets frivillige karakter fremhaevet, 
og det blev betonet, at der kunde ikke vaere tale om erstatninger. 
Dels vilde det koste uhyre summer at yde erstatning til flere 
tusinde lodsejere, og dels vilde arbejdets ideele karakter ganske 
gaa tabt, hvis man skulde k0be sig til grundejernes velvilje og 
forstaaelse. Vi bad lodsejerne vaere vore medarbejdere og vaere 
med til at vaerne om vore kirkers smukke beliggenhed, de kirker, 
til hvilke der knyttede sig saa store vaerdier baade kirkeligt, 
historisk og arkitektonisk. 

Og vi appellerede ikke forgaeves! Den danske bonde, der ofte 
kaldes jordbundet og materialistisk, viste en enestaaende forstaa
else for fredningssagen, og ätter her viste det sig, at det, man 
holdt af, var man ogsaa rede til at ofre noget for. Mange gik med 
til at frede byggemoden jord, naar man herved kunde sikre 
kirken en smuk beliggenhed i landskabet eller i bybilledet. 

Som allerede naevnt, var de foreslaacde fredninger ved de for-
skellige kirker af forskcllig omfång, idet hver kirke havde sine 
saerlige forhold, som der maatte tages hensyn til. Fredningerne 
har saaledes vaeret »individuelle» og ikke ensrettede. Imidlertid 
vil de gcnnemf0rte fredninger stort set kunne deles i fire grup
per: 

1. St0rre arealfredninger. Disse fredninger er s0gt gennemf0rt, 
hvor kirken ligger saerlig smukt i landskabet, og hvor den sam
men med naturen danner et sk0nt hele. Under gennemf0relse af 
disse fredninger har vi dog hele tiden haft for 0je, at det gjaldt 
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ogsaa om ikke at g0re kirkestien laengere end h0jst n0dvendig. 
Det har saaledes ikke vaeret meningen at isolere kirken fra 
sognets beboere. 

2. Bncmmefredninger. Mange steder har vi kunnet n0jes med 
at frede en braemme omkring kirkegaarden paa c. 15—50 meters 
bredde for paa denne maade at sikre, at der ikke blev lagt en 
skaemmende bebyggelse for naer ind til kirken. Bnemmens bredde 
kunde selvf0lgelig variere ved de forskellige sider af den samme 
kirkegaard alt efter forholdene. Denne gruppe af fredninger, der 
i saerlig grad kan kaldes for en »s0mmelighedsfredning», har 
hindret, at der f. eks. kunde laegges en raekke h0nsehuse og skure 
längs med kirkegaardens hegn. 

3. Bybilledfredninger. Ved disse fredninger har man s0gt at 
vaerne om kirkens smukke beliggenhed inde i landsbyen. Dette 
er bl. a. opnaaet ved at frede de smaa, men ofte saerdeles betyd-
ningsfulde arealer ved kirken, saasom parkeringsplads, vejtre-
kant, anlaeg, faellesjord, haver m. m. Paa disse mindre jordstyk-
ker vil man ofte uden vanskelighed kunne placere transforma-
tortaarne, fryseboxe, tromlehuse, iskageboder, ledningsmaster 
o. lign. Desvaerre er der en del landsbyer, hvor fredningsarbejdet 
er kommet for sent, og hvor man derfor kan se, hvilken fortraed 
disse smaa byggeforetagender kan volde. Men heldigvis har vi i 
mangfoldige tilfaelde ved fredning af de naevnte smaa arealer 
kunnet vaerne om kirken som en smuk og naturlig dominant i 
bybilledet. 

Xaar talen er om bybilledfredninger, maa det ogsaa pointeres, 
at vi har vseret meget forsigtige med en egentlig »frilaegning» af 
kirken. I mange tilfaelde danner de gamle, lave og smukke huse 
op til kirken et smukt og harmonisk hele, som ikke maa 0de-
laegges. 

4. Udsigtsfredninger. Medens de f0rnaevnte tre grupper af fred
ninger har s0gt at sikre de frie syn op imod kirkebygningen, 
tager udsigtsfredningerne sigte paa at vaerne om det smukke ud-
syn, man ofle har fra kirkebakken ud över land og hav og s0. 
I denne förbindelse har vi saerlig taenkt paa det panorama, der 
m0dte kirkegaengerne, naar de traadtc ud af vaabenhuset. 
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Det vil af det foregaaende kunne förstaas, at fredningsarbejdet 
har saerlig vaeret af forebyggende karakter. Imidlertid har vi 
ogsaa s0gt at aendre en uheldig tingenes tilstand, hvor dette 
maatte vaere muligt. Ikke saa faa steder er det lykkedes — ogsaa 
ved frivillige overenskomster — at opnaa lodsejernes tilsagn om 
at f jerne grimmc skure, h0nsehuse m. m., naar tid var til det. 
Det vil sige, at man forpligtede sig til ikke at genopf0re de om-
talte skure paa samme sted, naar de skulde fornyes som f0lge 
af aelde og fugt. I nogle tilfaelde blev de fjernet med det samme! 

En vigtig side af mit arbejde, som ogsaa maa naevnes, er det 
gode samarbejde med arbejds- og boligministeriets kommittcrede 
i byplansager og dennes udmaerkcde medarbejdere. Efter den 
sidste byplanlov skal der udarbejdes byplaner (dispositionspla
ner) for enhver samlet bebyggelse paa över 1000 indbyggere. 
De fleste af disse planer, der ogsaa omhandler bebyggelsens art, 
h0jde og placering, bliver sendt mig til udtalelse med saerlig 
henblik paa kirkerne. Jeg er meget taknemmelig for den hensyns-
fuldhed, der hermed vises de kirkelige interesser. Naar det gjaldt 
byplaner vedr0rende de aeldre bydele i k0bstaederne, har jeg 
if0lge sägens natur s0gt samraad med Nationalmuseet. Ogsaa 
gennem det naevnte samarbejde har det vist sig, hvor nyttigt det 
er, at alle gode kraefter koordineres for at l0se en sag paa bedst 
mulig maade. 

Hvor meget er der saa blevet opnaaet? For det f0rste dette, a t 
mellem \ og 5000 frivillige fredningsdeklarationer nu har sikret 
de fleste af vore kirker mod skaemmende og for naergaaende be
byggelse i st0rre eller mindre omfång. At delte er lykkedes över 
al forventning godt, skyldes i saerlig grad lodsejernes forstaaelse 
og uselviske indsats ud över det ganske land. Alle landsdele har 
ydet fortraeffelig medvirken. I flere provstier har 90—95 % af 
lodsejerne vaeret med til at frede. Ogsaa mine naermeste med
arbejdere i fredningssagen: provsterne og fredningsdommerne 
skal hyldes for deres udmaerkede medvirken. Hellerikke de for-
skellige offentlige myndigheder og raad skal giemmes for deres 
st0tte. Danmarks Naturfredningsforcning skal naevnes med stor 
haeder for dens indsats og opmuntring. 
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Gennem fredningsarbejdet er der endvidere blevet opnaaet 

dette, at manges 0jne — f. eks. sogneraadenes — er blevet aab-

nede for de 0vrige aestetiske problemer, der knytter sig til lands-

byer og bebyggelse. 

Endelig har arbejdet f0rt det med sig, at de fleste nu er klar 

över, at man b0r naerme sig de heilige steder med a3rb0dighed og 

pietet. 

Ikke mindst det sidste er af vaerdi! 

SUMMARY 

Johan Exner: Efforts for the Protection of Church Surroundings. 

The church, churchyard and surroundings should form a harmonious unit. 
This has not always been understood, and so we often find structures both 
large and small erected dose up to the churchyard boundary; these are not 
only unsightly in tbemselves but are also unsuitably placed in relation to 
the church buildings. The reasons for this are various: a lack of aesthetlc 
appreciation, consideration for business interests and indolence, and also the 
fact that the legislation at present in force in Denmark does not give the 
churches adequate protection on this point. 

After successful efforts to shield the churches in his own rural deanery 
from unwelcome future building projects, Exner was authorized by the 
Ministry of the Interiör and the Ministry of Ecclesiastical Affairs in January, 
1949, to endeavour — in association with the landowners and the competent 
authorities — to ensure the protection of the immediate surroundings of all 
the 2100 churches in Denmark (excluding Copenhagen) to prevent an un
sightly encroachment of the kind here in question. 

These protective measures have varied in scope and have necessarily taken 
into consideration the location of the church in the country or town. Steps 
have also been taken in some cases for the removal of the ugly sheds, etc, 
in the vicinity of the churches. All these efforts have been most favourably 
received throughout the country and not least by the landowners. So far 
4-5000 separate areas have been affected by the protective measures and no 
compensation has been paid to the landowners. Notlce has been publicly 
given of the measures undertaken and these are incumbent upon the pro-
perty. 

Dr. Bertil Berthelson, Keeper of tlie Department of Historical Monuments 
of the Swedish Museum of National Antiquities, has written a short introduc-
tion to Dean Exner's artide in which he summarizes the regulations now in 
force in Sweden for the protection of churches and their surroundings. 
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