
Den 4. juli, 2015 klokken 15.31 blev Christiansfeld optaget på UNESCO's verdenskulturarvsliste. Forud er 

gået en lang proces. Rejsen startede, da Professor Hans Munk Hansen, dengang formand for ICOMOS 

Danmark satte processen i gang. Den 1. september 1993 blev Christiansfeld optaget på UNESCOS tentati-

ve list. Målet blev nået 22 år senere på UNESCO's Verdensarvskomites 39. møde, som blev afholdt i Bonn.  

En delegation fra Kolding kommune og Christiansfeld var dernede for at følge med i behandlingen af an-

søgningen og for at stå til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål. Fredag morgen trådte vi for 

første gang ind i det store og flotte FN-Center i Bonn og kunne dagen igennem følge behandlingen af en 

række ansøgninger. Det var en stor oplevelse at sidde sammen med repræsentanter for langt over 100 

lande, et kulturens Forenede Nationer. Det var tydeligt, at det var en forsamling af trænede diplomater; 

man omgås hinanden høfligt og korrekt. Men det er altså komiteen, der består af 21 medlemsnationer, 

der repræsenterer alle medlemslande, som besluttede at Christiansfeld fortjener at få betegnelsen Ver-

densarv. Med andre ord, det er verdens højeste myndighed inden for kultur og natur, der giver stemplet 

"Verdenskulturarv" til Christiansfeld. Det må siges at være stort. 

Vi vidste godt, at om lørdagen ville dommen efter al sandsynlighed falde. Tanker, overvejelser, samtaler 

kredsede om, hvad udfaldet mon ville blive. Jeg troede på det, men erkendte også hele tiden risikoen for 

at det uforudseelige skulle ske, var reel, omend nok beskeden. Endelig blev det Christiansfelds tur, og 

præsentationen af byen gik i gang. Man sad faktisk og blev helt stolt over alt det gode, der blev sagt om  

Christiansfeld. Og endnu bedre blev det, da kommentarerne fra komitemedlemmerne kom. Et par med-

lemmer havde spørgsmål, hvilket var helt normalt og berettiget. Men den ene efter den anden sagde  til-

lykke og fortalte om, hvor fantastisk en by Christiansfeld er og hvor enestående en kulturarv,   

 

Christiansfeld Verdenskulturarv. 



Christiansfeld er. Så jeg fik en stærkere og stærkere fornemmelse af, at "det går det her." Og det gjorde 

det. For til sidst sagde mødets leder: Now I declare decision 39.8b.20 adopted.  Christiansfeld er optaget 

på Verdenskulturarvslisten.  

Lige i øjeblikket var jeg ikke særligt berørt, for det var jo ret beset ikke den store overraskelse. Vi lykøn-

skede hinanden, en vicedirektør fra Kulturstyrelsen og vores borgmester takkede, som det sig hør og bør. 

Og så skulle der gives interviews og langsomt, men sikkert begyndte det at gå op for mig, hvor stort det 

er. En drøm vi har haft i så mange år, blev virkelighed. Og der kunne jeg godt mærke, hvor stor glæden 

var. 

Flere gange har spørgsmålet lydt: Hvad tror du så det betyder for byen? Det må vi hjælpe hinanden med 

at svare på hen ad vejen. Men nu vil vi fokusere på, at vi bor i en by, som er enestående, som nu er kendt 

af mennesker i alle dele af verden. En by, der betragtes som verdenskulturarv dels på grund af sin arkitek-

tur, byplan og håndværksmæssige udførelse, men også fordi der er en levende Brødremenighed, og et 

levende samfund af mennesker, der bor, arbejder, lever i byen. Byen er verdenskulturarv, fordi bygninger, 

gader og pladser er rammer om menneskers liv. Det er altså ikke dødt monument, men en levende by.  

Fremadrettet skal vi udvikle Christiansfeld i respekt for de historiske rammer. Vi, der bor i Christiansfeld, 

må gerne være stolte og glade for at bo her. Og det var fantastisk at stå i Bonn den lørdag, lige efter ud-

nævnelsen og høre og se, at flagene var gået til tops i Christiansfeld, at der blev delt honningkager ud, at 

så mange Christiansfeldere i den grad levede med.  

En stor tak skal der lyde til den tidligere Christiansfeld Kommunes byråd, til vores borgmester Jørn Peder-

sen og hele Koldings byråd, der har stillet ressourcer til rådighed for at ansøgningsprocessen kunne gen-

nemføres, og som har bidraget til, at vi i dag står med så flot og velrenoveret en by. Vi vil også udtrykke 

tak til Kulturstyrelsen for et godt stykke arbejde i forhold til ansøgning og UNESCO. Og så tak til alle de 

medarbejdere i kommunen og alle andre, der har bidraget til, at vi står her i dag. At Christiansfeld kom på 

Verdenskulturarvslisten, det er et resultat af en samlet indsats af mange. Det lover godt for fremtiden. 

Lad os hjælpe hinanden til at vise omverden, at det er fuldt fortjent, at Christiansfeld er udnævnt til Ver-

denskulturarv. 

Jørgen Bøytler 

 

Den 6. juli blev en festdag i Christiansfeld, hvor  alle kunne fejre at Christiansfeld kom på 

Verdenskulturarvslisten, der var honningkage bagt og pyntet specielt til dagen.. 


