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Danmarks bedste arkitekter og kunstnere. Med den nye fotobog Moderne kirkevandringer bliver læserne
inviteret med på en inspirerende og vedkommende rundtur til nogle af de mest interessante af de danske
kirker bygget efter 1960. Kunst, kirke og arkitektur går op i en højere enhed i moderne danske kirker. Jørn

Utzon, Henning Larsen og ægteparret Exner er blot nogle af de prisbelønnede arkitekter, der står bag
kirkerne. Ligesom det er berømte kunstnere som fx Hein Heinsen, Maja Lise Engelhardt og John Kørner, der

har bidraget til udsmykningen. Den nye fotobog Moderne kirkevandringer tager læserne med på en
oplevelsesrej- se gennem 21 af de moderne danske kirker. I Danmark har vi en stolt tradition for kirkebyggeri
og kirkekunst. I alt har vi 2.354 kirker, hvoraf langt de fleste er middelalderkirker fra før 1500-tallet. Indtil
1960 byggede man kirker over mere eller mindre samme arkitektoniske traditioner med letgenkendelige

karakteristika. Inden for de sidste 60 år er der kommet godt 150 nye kirker til, og samtidig har arkitekturen
fået friere rammer og udtrykket er ble- vet mere individuelt. Men trods de nye formsprog er kirkens
omdrejningspunkter stadig alter, prædike- stol, døbefont, lys og skygge, tale og stilhed. Moderne

kirkevandringer giver lyst og inspiration til at opleve og fornemme den helt særlige atmosfære, kirkerummet
har, til at dvæle både ved detaljen og ved helheden. Moderne kirkevandringer er rigt illustreret med

forfatterens egne smukke fotogra- fier. Bogen er skrevet med stor indføling og smittende begejstring, så man
ikke alene inspireres, men tillige erhverver indsigt i de ganske forskellige kirkers ene- stående arkitektur og
kunstværker. Bogen, der er skrevet af Dorthe Møller, uddannet ved Fyns Kunstakademi, er både en guide og
en flot billedbog, der på smuk og stoflig vis indbyder læseren til egne vandringer og oplevelser i danske
kirker. Kirkerne er udvalgt på baggrund af deres geografiske placering, bygningsår og arkitektoniske

bemærkelsesværdighed.

 

Bag mange af de moderne danske kirker står nogle af Danmarks
bedste arkitekter og kunstnere. Med den nye fotobog Moderne

kirkevandringer bliver læserne inviteret med på en inspirerende og
vedkommende rundtur til nogle af de mest interessante af de danske
kirker bygget efter 1960. Kunst, kirke og arkitektur går op i en

højere enhed i moderne danske kirker. Jørn Utzon, Henning Larsen
og ægteparret Exner er blot nogle af de prisbelønnede arkitekter, der
står bag kirkerne. Ligesom det er berømte kunstnere som fx Hein
Heinsen, Maja Lise Engelhardt og John Kørner, der har bidraget til
udsmykningen. Den nye fotobog Moderne kirkevandringer tager
læserne med på en oplevelsesrej- se gennem 21 af de moderne

danske kirker. I Danmark har vi en stolt tradition for kirkebyggeri og
kirkekunst. I alt har vi 2.354 kirker, hvoraf langt de fleste er



middelalderkirker fra før 1500-tallet. Indtil 1960 byggede man kirker
over mere eller mindre samme arkitektoniske traditioner med
letgenkendelige karakteristika. Inden for de sidste 60 år er der

kommet godt 150 nye kirker til, og samtidig har arkitekturen fået
friere rammer og udtrykket er ble- vet mere individuelt. Men trods
de nye formsprog er kirkens omdrejningspunkter stadig alter,
prædike- stol, døbefont, lys og skygge, tale og stilhed. Moderne

kirkevandringer giver lyst og inspiration til at opleve og fornemme
den helt særlige atmosfære, kirkerummet har, til at dvæle både ved
detaljen og ved helheden. Moderne kirkevandringer er rigt illustreret
med forfatterens egne smukke fotogra- fier. Bogen er skrevet med
stor indføling og smittende begejstring, så man ikke alene inspireres,
men tillige erhverver indsigt i de ganske forskellige kirkers ene-
stående arkitektur og kunstværker. Bogen, der er skrevet af Dorthe
Møller, uddannet ved Fyns Kunstakademi, er både en guide og en
flot billedbog, der på smuk og stoflig vis indbyder læseren til egne
vandringer og oplevelser i danske kirker. Kirkerne er udvalgt på

baggrund af deres geografiske placering, bygningsår og
arkitektoniske bemærkelsesværdighed.
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