
y   KIRKEREDNING   y   AF JESPER H IMMELSTRUP   y

�� M I L J ø D A N M A R K  N R .  1  F E b R U A R  2 0 0 8

Mårup Kirkes 
fremtid er 
sikret

Det har i mange år været en kendt 

sag, at en af Nordjyllands mest be-

søgte turistattraktioner – Mårup 

Kirke i Lønstrup – om få år ville skri-

de ud over skrænten. Nu har en kon-

taktgruppe for Mårup Kirke i samar-

bejde med Skov- og Naturstyrelsen 

fastlagt en handleplan, så kirken ikke 

får lov til at styrte i Vesterhavet.
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Handleplan for  
Mårup Kirke

•  Alt inventar nedtages nænsomt og opbe-

vares sikkert og kontrolleret for en evt. 

senere anvendelse.

•  blytaget pilles ned og opbevares autori-

seret eller sendes til genanvendelse.

•  Alt træværk, spær mv., nedtages og op-

bevares.

•  Murværket nedtages til ca. to meters 

højde. Alle sten nedtages og opbevares 

sikkert.

•  Ankeret fra ”The Crescent” flyttes til en 

sikker placering omkring kirken (evt. uden 

for kirkegården) efter aftale med Fred-

ningsmyndighederne.
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og strandinger til følge, og på den måde 
illustrerer kirken, at vi altid har mistet 
land og liv til havet, fortæller skovrider 
i Skov- og Naturstyrelsen Nordjylland, 
Jesper Blom Hansen. 
 Men interessen for kirken er ikke  
kun nordjysk. Foreningen Mårup  
Kirkes venner har medlemmer i hele  
landet – også langt fra de nordjyske 
egne.
 – Mange, der besøger Mårup, bliver 
grebet af stedets umiddelbare stemning 
og synes, det er helt forfærdeligt, atkir-
ken skal have lov til at styrte i havet, og 
at man ikke kystsikrer. Mens dem, der 
bor her, har en lidt større forståelse for, 
at der bliver altså taget noget kyststræk-
ning, og at det er betingelserne herude, 
siger Jesper Blom Hansen.
 Tilsyneladende rækker interessen for 
kirken længere end til landets græn-
ser. For selvom vejret viser sig fra en alt 
andet end imødekommende side, så an-
kommer biler med både polske og tyske 
nummerplader. Folk stiger ud for bare 
lige at få et glimt af kirken, skutter sig – 
og skynder sig ind i den varme bil igen.  

Uenighed i lokalbefolkningen

Den oprindelige Mårup Kirke blev op-
ført i midten af 1200-tallet. Formen er 
senromansk og består af et rektangulært 
skib og et kvadratisk kor. I 1787 genop-
byggede man hele vestgavlen, hvilket 
de fire skinnende tal vidner om.

 Foran kirken ligger et kæmpestort an-
ker som mindesmærke for det engelske 
krigsskib ”The Crescent”, der forliste i 
1808. Selve skibet ligger nu som vrag på 
cirka 12 meter vand nordøst for kirken 
ude i Vesterhavet.  
 – Mårup Kirke har altid spillet en 
stor rolle for alle her i Lønstrup. Og 
man er nødt til at tænke på, at mange 
af dem, der ligger begravet her, er fa-
miliemedlemmer til nuværende bebo-
ere i byen. Derfor har der også lokalt 
været stor uenighed om, hvad der skul-
le ske med kirken, siger Jesper Blom 
Hansen. 
 I 1928 indviede man en ny kirke i 
Lønstrup, fordi man godt kunne se, 
hvor det bar hen med Mårup Kirke. 
Men helt frem til 1961 var der stadig 
jordfæstelser på kirkegården ved Må-
rup Kirke – og faktisk var der urnened-
sættelser helt frem til begyndelsen af 
1990’erne.
 I dag er det Skov- og Naturstyrelsen, 
der ejer kirken og den hektar jord, den 
ligger på. Og for to år siden valgte Kul-
turarvsstyrelsen at sløjfe fredningen 
af kirken, så en eventuel nedtagning 
kunne begynde. 

Enighed om fremtiden

I slutningen af november 2007 blev 
Kontaktgruppen for Mårup Kirke enige 
om en handleplan for kirkens fremtid. 
Den indebærer blandt andet, at kirken 

Det er en af de allerførste dage i det nye 
år, og det blæser. Ikke bare med sådan 
en lille gang vind i håret, men med en 
stiv kuling fra øst, der prikker i panden, 
skærer sig gennem marv og ben og køler 
selv de inderste knogler. Sådan som det 
kun kan blæse ved Vesterhavet.  
 Vi befinder os i Lønstrup – på Jyl-
lands højderyg mellem Løkken og 
Hirtshals – kun seks meter fra skræn-
ten, der med sit næsten lodrette fald og 
åbningen mod det frådende hav indgy-
der både frygt og respekt. 
 Her ligger den så. Mårup Kirke. Og 
det har den gjort i næsten otte hundre-
de år, hvor den har spillet en afgørende 
rolle i tilværelsen for massevis af lo-
kalbefolkningens generationer og været 
vidne til barske historier med Vesterha-
vet som nærmeste nabo. 
 Men alting har jo som kendt en ende...

Symbol på kystlivet 

Da den blev opført, lå Mårup Kirke et 
godt stykke inde i landet. Men nedbryd-
ningen af kysten gennem århundreder 
har nu langt om længe ædt sig ind på 
kirken. 
 – For rigtig mange mennesker har 
Mårup Kirke altid været et symbol på 
kystlivet heroppe, hvor man fra tider-
nes morgen har været vant til, at kysten 
har fortæret dele af landet. Samtidig 
har man været vant til, at Vesterhavet 
har kostet ofre og tab med begravelser 

Mårup Kirkes fremtid er sikret
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ikke får lov til at styrte i havet, men vil 
blive nedtaget til cirka to meters højde. 
Skovrider Jesper Blom Hansen er glad 
for, at der nu endelig er skabt enighed 
om kirkens fremtid.  
 – Det, der er så rart, er, at vi har fået 
skabt enighed. Vi har lavet et kompro-
misforslag, hvor man får tilgodeset alle 
– og det står vi sammen om, understre-
ger han. 
 – Det betyder, at kommer en kystsik-
ring ikke på plads i løbet af foråret, så 
sætter vi et byggefirma til at tage taget 
og træværket af. De tager det så af styk 
for styk og gennemopmåler, fotograferer 
og sorterer byggematerialet. Det er nem-
lig ikke sådan, at man kan genopføre 
kirken sten for sten. Det kan simpelthen 
ikke lade sig gøre, fordi det er mark-
sten, men vi kan komme et langt stykke 
af vejen, siger Jesper Blom Hansen.
 Samtidig er skovrideren glad for, at 
der er blevet taget hensyn til problema-
tikken omkring kirkens tag. 
 – Blytaget er et stort problem. Hvis 
ikke vi gør noget ved det, så styrter det 
i havet og ender nede på bunden, hvor 
det ligger og forurener. Og det nytter jo 
ikke noget, at vi på den ene side siger, 
at jægerne ikke længere må skyde med 

blyhagl, mens vi på den anden side la-
der så mange ton bly synke i havet. 

I gang med det samme 

For år tilbage blev det foreslået at kyst-
sikre strækningen, så kirken dermed 
kunne bevares. Men den løsning gik 
man bort fra igen. 
 – Havde man kystsikret for 15-20 år 
siden, så havde tingene måske set an-
derledes ud. Men det er sandsynligvis 
for sent nu. Problemet er, at selvom man 
kystsikrer nu, så vil kirken alligevel 
styrte i havet, fordi sådan en lerskrænt, 
som den vi står på, ikke kan stå så stejlt. 
Alene regnvandet vil få den til at skride 
på et eller andet tidspunkt, så der skal 
altså mere end en almindelig kystsik-
ring til, hvis kirken skal kunne blive 
stående i sin nuværende form, siger Jes-
per Blom Hansen. 
 Og derfor er han som arbejdsgiver 
også glad for, at der nu er kommet en 
løsning, så kirken ikke bliver stående i 
sin nuværende form. Ikke mindst fordi 
det er Skov- og Naturstyrelsen, der skal 
sørge for, at ligrester og kister, der kom-
mer til syne ved kystnedbrydningen, 
bliver genbegravet. 
 – Kirken er bygget af store mark-

sten, så hvis den begynder at skride, 
vil der simpelthen begynde at ryge sten 
på størrelse med kanonkugler ud over 
skrænten, siger han. 
 – Vi er ude at samle skeletdele op 
flere gange om ugen, og der er hele tiden 
nye grave, der skrider ud. Specielt om 
efteråret. Det ser meget makabert ud. 
 Spejder man fra kirken hen mod 
skrænten, kan man godt fornemme, at 
der ikke er alt for lang tid at løbe på. 
Derfor er kontaktgruppens plan også, 
at arbejdet skal skydes i gang allerede i 
løbet af foråret.  
 – Jeg er glad for, at vi nu har en hand-
leplan, som alle bakker op om. På den 
måde kan kirken alligevel blive stående 
og fungere som turistattraktion, indtil 
resterne af den en dag styrter i havet, 
siger Jesper Blom Hansen.  

Mårup Kirke

Bygget i 1200-tallet. Har fungeret som 

kirke i Lønstrup indtil 1928, hvor den nye 

kirke i Lønstrup blev indviet. Besøges hvert 

år af op mod 300.000 mennesker. 
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