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Udvalget for Nyere Tids Arkitektur beskæftiger sig med arkitekturen efter 
ca. 1940.  Vi er (kunst)historikere og arkitekter, som også til daglig arbejder 
med kulturarv og det 20’ende århundredes arkitektur og planlægning. 

I 2016 udtrådte Anna-Mette Exner og Rasmus Therkildsen pga. travlhed. Til 
gengæld er kunsthistoriker Svava Riesto indtrådt som medlem. Svava 
underviser og forsker i transformation af efterkrigstidens (by)landskab og 
planlægning. Anne Jønsson og Anders Myrtue har repræsenteret 
bestyrelsen siden generalforsamlingen i 2016.  

Entreprenørskolen i Ebeltoft er opført 

1967-68. Det er et af arkitekterne Friis og 

Moltkes og landskabsarkitekt Svend 

Hansens hovedværker. Det er en af de 

allerfineste betonstøbte bygninger fra 

1960’erne. Den smelter sammen med og 

understreger oplevelsen af landskabet, 

himlen, lyset, vandet og græsset. Den er 

kendt af arkitekter langt ud over 

Danmarks grænser. 

 

 
FREDNINGSFORSLAG 

Landsforeningen har i 2016 indsendt to NTA-fredningsforslag: 
Entreprenørskolen i Ebeltoft og Skottegården i Tårnby. Forslagene afventer 
fremstilling for Det Særlige Bygningssyn.  

Fredningsforslaget på Vestbad (indsendt 2015) er blevet indstillet til 
fredning af Det Særlige Bygningssyn. Kulturstyrelsen betingede fredningen 
af, at kommunen ville garantere, at friluftsbadet blev opretholdt. Rødovre 
og Brøndby kommune investerede derfor i en fondsansøgning og har fået 
støtte fra A.P. Møller Fonden til restaurering. Landsforeningens blad, By og 
Land har bragt et interview med Rødovres stadsarkitekt, Bjarne Rieckmann 
om den vellykkede fredningsproces. 

NTA kæmper for fredningen af Ringbo Plejehjem. Fredningsforslaget blev 
indsendt i i 2015 og anbefalet af Det Særlige Bygningssyn i 2016. Men 
kommunerne, som ejer plejehjemmet, har modsat sig, og kulturstyrelsen 
har afvist fredning. Afvisningen er indklaget for kulturministeren af 
Landsforeningen, Europa Nostra og Danske Landskabsarkitekter samt en 
prominent personkreds omkring tidligere stadsarkitekt i København, Otto 
Käszner. Arkitekten DK og Foreningen for Gamle Bygninger har trykt 
debatartikler om sagen. 

Skottegården Butikscenter åbnede i 1951 

og er sandsynligvis det tidligste moderne 

fritliggende butikscenter, der er bevaret i 

Danmark. Det er bygget omkring små 

åbne gårde. Butikscentret er tegnet af Jan 

Fehmerling og P. Hessellund Andersen. Ved 

siden af centret ligger Amagers første 

højhuse.  



 

 

 

 
SOMMERCYKELTURE  

NTA vil meget gerne have hjælp fra lokalforeninger og medlemmer til 
sommercykelture, som viser rundt til nyere tids arkitektur rundt omkring i 
landet.  

I sommeren 2016 arrangerede Roskilde By og Land en sommercykeltur med 
besøg på Roskilde højskole, L.A. Rings atelier og Vikingeskibsmuseet. 
Lokalforeningens formand redegjorde for problematikken omkring museet. 

By og Land-Sydfyn arrangerer en cykeltur til efterkrigstidens bedste 
arkitektur i Svendborg den 24. juni 2017. Hold øje med Landsforeningens 
nyhedsbrev.  

Vestbad ligger midt i Milestedet, et af 

Danmarks største højhuslandskaber i 

Rødovre-Brøndby. Det er opført 1955 af 

Børge Lorentzen og C. Th. Sørensen. 

Vestbad er 1950’ernes vision om et nyt 

velfærdssamfund, hvor det gode liv blev en 

demokratisk ret. Anlægget står velbevaret 

med raffineret udformning af 

betonkonstruktioner, have og detaljer. 

 

 
GÆSTER OG BESIGTIGELSER 

I 2016 lagde NTA et møde i Odense og besigtigede Koch-huse, Paarup 
Rådhus, Bikuben, Odense Rådhus og OUH. På opfordring fra medlemmer 
har vi desuden besøgt Edward Heibergs hus i Vanløse, boligbebyggelsen 
Søllerød Park, Lyngby Stadsbibliotek og Kalkpyramiden i Boesdal.  

Udvalget har haft besøg af konservator Sanne Spile, som fortalte om 
betonskader og konserveringsmetoder. Beton har meget forskellige udtryk, 
fra håndstøbte med helt særlige tilsætninger til højteknologiske elementer. 
Det er spændende materiale. 

Udvalget arbejder pt videre med biblioteks- og kulturhuse. Vi interesserer 
os for hverdagens enfamiliehuse. Vi planlægger åbent hus i Heibergs hus, og 
vi har besluttet at undersøge kalkpyramiden nærmere. 

Ringbo i Bagsværd er bygget i 1961-63. 

Det er et eksempel på demokratiseringen 

af velfærdssamfundets institutioner. De 

lave bygninger og cirklen udtrykker lighed, 

menneskelighed og fællesskab. Landskab 

og bygninger er sammentænkt i et stærkt 

arkitektonisk greb. Stadsarkitekten i 

København ved H. C. Hansen og F. C. Lund 

og formentlig landskabsarkitekt Georg 

Boye. 



 

 

 

 
NÆSTE ÅR 

I indeværende år har vi planlagt tre møder samt deltagelse i 
sommercykelturen i Svendborg. Møderne i år har fokus på at behandle de 
forslag og henvendelser, vi har fået.  Vi prioriterer emner, som udfordrer 
national fredningspraksis og som kan åbne interessen for nye 
fredningsemner.  

Vi lægger vægt på kontakt til både lokalforeninger og fagligt netværk. Vi har 
gode erfaringer med at invitere gæster og forslagsstillere til vores møder. Vi 
er glade for alle henvendelser fra medlemmer – også dem, som bare 
orienterer os om nyere tids sager eller bygninger ude i landet. Det er med til 
at kvalificere debatterne, og det hjælper med at opbygge Landsforeningens 
vidensbank om nyere tids arkitektur.   

Så til alle medlemmer: Byd ind! Hvad ved I om jeres lokale bygningskultur 
fra efter 1940? 

Grenhusene i Hvidovre. Fredningsforslag 

indsendt august 2013. Forslaget afventer 

Det Særlige Bygningssyn . Grenhusene er 

tegnet af Sven Eske Kristensen og 

landskabsarkitekt Jørgen Palle Schmidt. 

Det er et af de tidligste eksempler på 

betonmontagebyggeri og på tæt-lavt 

atriumbyggeri i Danmark. 
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