
 

 

 
 
 
 
 
 
Øget synlighed 

Landsforeningens synlighed i de landsdækkende trykte og elektroniske medier har været stort i 
det forløbne år. Vi har været i medierne med gode og relevante sager. Lad mig nævne planloven, 
fredning af Enghavevej 10-14 på Vesterbro i København, Ringbo i Bagsværd, flere artikler om 
betydningen af de bevaringsværdige bygninger og -kulturmiljøer, højhuse i historiske bymidter og 
spørgsmålet om overdækning og nybyggeri ved Vesterport S-station og deraf følgende nedrivning 
af Palads-biografen, dekoreret af Poul Gernes.  

Vi har også øget vores synlighed på alle de sociale medier; vores hjemmeside, facebookside, 
twitter og instagram. Landsforeningens blad By og Land er fortsat et stort aktiv med gode og 
informative artikler. By&Land er både medlemsblad og en del af Landsforeningens ansigt udadtil. 

Fredninger. 

Der er i 2016 indsendt 7 spændende fredningsforslag: Entreprenørskolen i Ebeltoft, Kejserens Villa 
i Fredensborg, Enghavevej 10-14 i København, Skottegårdens Butikcenter i Tårnby, Vejle 
Godsbanegård, Haven Bakkekammen 40 i Holbæk, Tuborgvej 99 i Gentofte .  

Landsforeningen har klaget over Slots og Kulturstyrelsens afvisning af fredning af Ringbo.  

Tak til udvalgene for det store, faglige arbejde som lægges her. Læs mere under rapporterne fra de 
enkelte udvalg.  

Vi ser frem til samarbejdet med den nye enhedschef, Merete Lind Mikkelsen, i Slots- og 
Kulturstyrelsen – og ønsker Merete lind Mikkelsen held og lykke med de store udfordringer 
Styrelsen står overfor, herunder de manglende økonomiske ressourcer, både hvad angår den 
direkte støtte til bygningerne og manglende mandskabsmæssige ressourcer. 

Projekter. 
 
”Netværk for bindingsværk” 
 
Netværk for bindingsværk har modtaget støtte på 1 mio. kr. fra A P Møller-fonden 

Netværk For Bindingsværk samler politikere, embedsmænd, museumsfolk, håndværkere og ejere i 
et netværk for alle med særlig interesse for bindingsværk. 



 

 

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under 
stort pres fra nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske 
og arkitektoniske værdier. 

Formålet med ”Netværk For Bindingsværk” er at udveksle erfaringer og formidle ny, 
forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, for husejere og 
håndværkere. Vi håber, at netværket, sammen med det nordiske samarbejde, kan bidrage til en 
bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger.  

Netværket etableres og animeres i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole i København 
og Center for Bygningsbevaring i Raadvad. 
 

Danmarks Præstegårde 

Vi har lagt sidste hånd på projektbeskrivelsen: ’ Pas godt på præstegården – en umistelig 
kulturarv’. Der nu er søgt støtte til hos Realdania.  

Bevaringsværdige bygninger del af gymnasieundervisningen 

 Vi er med i et pilotprojekt i Københavns kommune om, hvordan de bevaringsværdige bygninger 
og registreringer af disse kan inddrages i gymnasieundervisningen. Det er et meget spændende 
projekt, hvor vi med vores deltagelse håber at kunne bibringe unge mennesker en større 
forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at vi bevarer og værner om den danske bygningskultur.  

FBB-fotoregistrering 

Iniz Tvillinggaard afsluttede FBB fotoregistreringer Roskilde, Maribo og Hjørring i 2016. FBB-
Fotoprojektet hovedformål er, at der lægges nye og ældre fotos af fredede og bevaringsværdige 
bygninger op i statens database FBB. Der er nu sket i i alt 16 byer. 

FBB-projektet gennemføres i samarbejde med lokale ildsjæle. Det er vort håb, at en ajourført 
database i FBB vil bidrage til en bedre og mere kvalificeret sagsbehandling i de kommunale 
forvaltninger – det er der behov for. Samtidig vil FBB kunne fungere som et spændende 
”opslagsværk” for ejere af de bevaringsværdige bygninger, hvor før og nu billeder hjælper til at 
forstå de enkelte huses historie og stilarter. Det vil forhåbentlig kvalificere både vedligeholdelse og 
eventuelle ombygninger. 

Studierejse. 

Vi gennemførte en meget succesfuld studietur til Friuli-regionen i Norditalien, med besøg i bl.a. 
Trieste, Palmanova og Udine. Studierejsen, der følger op på tilsvarende ture til bl.a. Vicenza, har 
givet deltagerne et meget fint indblik i historien og bygningskulturen – ikke mindst takket være 
Thomas Roland, der har fungeret som turenes guide. 



 

 

Hvis nogen af Jer sidder med et uforløst ønske om at blive rejsearrangør og turleder, så hører vi 
gerne fra Jer. 

Medlemsmøder 

Et godt inspirationsmøde i Horsens: Ny anvendelse af bevaringsværdige bygninger 

Formandsmøde i Odense fokuserede på lokalforeningernes samarbejde med kommunalpolitikerne 
og det kommende valg til kommunalbestyrelserne den 21. november 2017.  

Planloven 

Allerede i den politiske forhandlingsfase omkring ændring af Planloven indsendte Landsforeningen 
vores ønsker og forslag til ændringer i lovteksten omkring detailhandel, kystnærheds- og landzone, 
bevaringsværdige bygninger og høringsperioder. Den endelige version af den nye planlov 
indeholder desværre fortsat en række ændringer, som Landsforeningen ikke er tilfredse med, ikke 
mindst den afkortede høringsperiode fra 8 til 4 uger. 

Sekretariatet. 

Vi har haft travlt og det gælder i særdelehed også på sekretariatet. Vi lægger hårdt pres Nanna. Ny 
medarbejder på regnskabssiden, Mette Krag Nørgaard har afløst vores medarbejder gennem 10 år 
Grethe Gotlieb, der nu går på velfortjent pension. Tak til samarbejdet til Grethe og velkommen til 
Mette Nørgaard.   

Iniz Tvillinggaards arbejde er koncentreret omkring FBB og Ole Kaa arbejder som frivillig 
medarbejder. Endelig er Camilla Pilegaard ansat som praktikant i en kortere periode.  

Alle i bestyrelsen arbejder naturligvis frivilligt og gratis. I det omfang det er muligt trækker vi 
(hårdt) på de medlemmer, der har mulighed for at lægge en indsats i foreningen. Vi kan godt 
bruge nogle flere.  

 

 


