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Landsforeningen mener 
 
At bygnings- og landskabskulturen skal opleves og debatteres. Derfor har vi 
gjort os umage med at lave en række arrangementer i 2019. Sæt allerede 
nu X i jeres kalendere og kom med ud og få en række oplevelser i 
fællesskab med andre bygnings- og landskabskulturentusiaster. 
 
- Lørdag den 23. marts kl. 12:00  er der inspirationsmøde i Odense om Den 
betydningsfulde have. Tilmeldingen er allerede åben på link:. 
 
- Weekenden den 10.-12. maj er der årsmøde i Hjørring. Som det blev 
annonceret ved sidste årsmøde, planlægger By & Land i Hjørring en 
bygningskulturel uge op til årsmødet fyldt med en lang række spændende 
foredrag og oplevelser. Program for begge dele publiceres i marts-
nummeret af By & Land.  
 
- Tirsdag den 28. maj afholder Netværk for Bindingsværk forårets 
netværksmøde. 
 
- - Lørdag den 2. juni er arrangeres der i samarbejde med Sorø 
Bevaringsforening heldagstur til Gyldenholm på Vestsjælland med bl.a. 
rundvisning på herregården Gjorslev. 
 
- Søndag den 23. juni inviterer vi til et besøg på Sprogø. 
 
- Mandag den 7. oktober er det Arkitekturens Dag og som sædvanlig 
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udsender vi et tema nr. af By & Land i juni, der kan deles ud til jeres 
arrangementer. Vi løfter sløret for temaet i næste nyhedsbrev. 
 
I efteråret kommer der endnu et netværksmøde i Netværk for Bindingsværk 
og et inspirationsmøde om indflydelse på planlægning. Alle arrangementer 
bliver annonceret på hjemmeside, facebook og i nyhedsbreve, når 
tilmeldingen er åben. 
 
Fandt du ikke det arrangement du ledte efter, så kan det være at en forening 
i nærheden af dig, inviterer til åbent hus, byvandring eller gør-det-selv-dag. 
Du finder en oversigt over alle lokale foreninger og link til deres hjemmesider 
her. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Karen Margrethe Olsen 
Formand 
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Invitation: Bevar mig - og min bygning - vel! 
 
I Aabenraa vil de lære af Ribes erfaringer med at bevare bygningsarven og 
tjene penge på det. 
 
Derfor inviterer Aabenraa Byhistoriske Forening sammen med Shop i City 
Aabenraa og Aabenraa & Grænselandet til temaaften, der stiller skarp på 
identitet, boligpriser og bygningskulturens rolle. 



 

 
Det er den 6. februar, alle er velkommen. Det er gratis for medlemmer af 
foreningen, andre skal betale 85,- kr. 
 
Læs hele programmet her og meld dig inden den 1. februar her. 

 
 

  

Fredning: Heibergs 2. hus 
 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at Edvard 
Heibergs anden villa bør fredes. Derfor har foreningen sendt et 
fredningsforslag til Slots- og Kulturstyrelsen med beskrivelse af villaens 
arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier. 
 
Huset er opført i 1939 i et modernistisk formsprog, hvor rummenes funktion 
er afgørende for facadernes udtryk. I stedet for symmetri og taktfasthed i 
facaden var arkitektens fokus at skabe fantastisk dagslys i opholdsstuen og 
køkkenet, og samtidig sikre et ugenert ophold i stuen. 
 
Edvard Heiberg var en politisk engageret og en ivrig debattør af 
boligbyggeriet og arbejderens rolle i samfundet. Han tegnede en lang række 
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almennyttige boliger, og familien boede i lejlighed i en periode, før de 
flyttede til villaen i Vanløse. 
 
Du kan læse hele fredningsforslaget på vores hjemmeside og en artikel om 
huset skrevet af Leif Leer Sørensen i By & Land nr. 121. 

 
 

  

Invitation: Betydningsfulde haver 
 
Kom med til Odense og hør mere om, hvordan vores grønne kulturarv kan 
bevares. 
 
Inspirationsmødet sætter fokus på begrebet BETYDNINGSFULDE HAVER – 
en vigtig del af vores fælles kulturarv. 
 
Landsforeningen har haft den glæde at få fredet nogle af de ypperste 
eksempler på Danmarks enestående havekunst, og vi har derved fået 
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bevaret en essentiel del af vores kulturarv. Vi er stødt på mange dejlige 
steder og haver over hele landet, steder der har betydning for vores 
forståelse og indsigt i vores kultur- og lokalhistorie. Det er steder, der giver 
os glæde og inspiration i hverdagen, og som derfor er betydningsfulde og 
værd at passe på. Det er ikke altid værker, der kan opfylde de skrappe 
betingelser, som skal til for at blive fredet, men haverne har stor betydning 
for os alle sammen. Vi vil gerne give dem opmærksomhed og fremhæve 
dem som noget uundværligt. 
 
Mødet er en opfølgning på tidsskriftet By & Lands temanummer fra juni 2018 
med artikler og udvalgte eksempler på ’Betydningsfulde haver’. 
 
Læs hele programmet og tilmeld dig på vores hjemmeside 

 
 

 

Vinterferie 
 
Sekretariatet holder vinterferie i uge 6 og 7. Vi er tilbage til almindelig 
åbningstid i uge 8. 
 
Som altid kan I skrive til os på mail@byogland.dk, så vender vi tilbage, så 
snart sekretariatet åbner igen. 
 
For akutte sager kan man henvende sig pr. mail til formand Karen Margrethe 
Olsen på karenmargrehteolsen@byogland.dk 

 
 

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for at bevare og forbedre 

bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at værne om det værdifulde der 

eksisterer, og for at nyt integreres med omtanke og kvalitet. Vi er fællesorganisation for knap 

100 lokalforeninger, dækkende hele landet. Landsforeningen er oprettet i 1966, kan foreslå 
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bygningsfredningssager direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & Land, og 

afholder årligt en række møder, udflugter og arrangementer. Læs mere her. 
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