ÅRSBERETNING FOR FREDNINGS- OG BEVARINGSUDVALGET
FOR PERIODEN APRIL 2020 – APRIL 2021
1. Udvalgets kommissorium
I sammentrængt form består udvalgets opgave i at beskæftige sig med arkitektur fra før
1945 med hensyn til fredning og bevaring, både generelt og specifikt.
Således har udvalget ansvaret for stillingtagen til rejsning af fredningsforslag for
bygninger, som der peges på af folk udefra eller af udvalget selv.
2. Udvalgets aktuelle sammensætning
Ved genoptagelsen af udvalgets arbejde efter det aflyste årsmøde sidste år var der ingen
ændringer i sammensætningen.
Museumsinspektør Inger Wiene, der indtrådte i udvalget i januar 2020, opgav dog sin post i
løbet af efteråret samme år, så udvalget ser p.t. således ud:
Formand: Helge Torm
Næstformand: Torben Lindegaard Jensen
Ordinære medlemmer:
Per Godtfredsen
Allan Tønnesen
Søren Hossy
Jens Aaberg
Claus M. Smidt (repræsentant for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring)
Susanne Havning (do., suppleant for CMS)
Sekretær: Nanna Uhrbrand
3. Udvalgets mødevirksomhed
Her er det passende at bemærke, at udvalgets aktivitetsniveau er blevet hårdt ramt af
corona-pandemien, hvad enten det angår afholdelse af møder eller ture.
Af udvalgsmøder er i perioden gennemført følgende:
Ordinært møde den 28. september 2020 i Borgergade.
Et nyt møde den 29. oktober 2020 blev opgivet. Det var tænkt afholdt i forbindelse med et
besøg i Jernbanebyen, Vesterbro, som så altså også blev aflyst.
Der er renonceret på afholdelse af digitale møder, idet der ikke har været hastesager på
fredningsområdet. På den anden side er to fredningsforslag blevet færdigudarbejdet (se
pkt. 5).
Med hensyn til behandling af nedrivnings- og andre bevaringssager har formand og
næstformand som vanligt arbejdet sammen via mail (jfr. pkt. 8).
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4. Fredningsforslag fra vor side, der er færdigbehandlet af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) i
beretningsperioden med fredning til følge
Fyns Kunstmuseum med ”umiddelbare omgivelser”, Jernbanegade 13, Odense.
Ejer: Odense Kommune. (For nærmere præsentation af bygning og sag se beretning for
2019-2020).
SLKS traf fredningsbeslutningen den 19. august 2020. Den blev konfirmeret af
Kulturministeriet i november 2020.
5. Fredningsforslag fremsendt af udvalget i beretningsperioden og under vurdering i Slotsog Kulturstyrelsen
a) Købingsmarkvej 40 pr. Nordborg, et vinkelbygget kådnersted i grundmur fra 1861.
Ejer: restaureringsarkitekt John Kronborg Christensen.
Efter ejers ønske er anmodning om fredning fremsendt til SLKS i november 2020.
b) Svanevej 8 i Tommerup, en vinkelbygget lægebolig opført i bedre byggeskik i 1929.
Ejer: Maria Sternberg.
Efter ejers ønske er anmodning om fredning fremsendt til SLKS i december 2020.
6. Fredningsemner under positiv behandling i udvalget
a) Carit Etlarsvej 3, Frederiksberg. Villa tegnet af J. D. Herholdt i 1851.
Udvalget har fortsat diskussionen fra forrige periode og har nu med hjælp fra Ditte
Thye fået arkivmaterialet draget frem til belysning af bygningens historie og udvikling,
især m.h.t. det indre. En endelig stillingtagen er ikke truffet endnu.
b) På initiativ af udvalgets næstformand Torben Lindegaard er muligheden af fredning af
Toldstrups Hus på Damgade 26 i Assens, herunder sidebygning og bagbygning (gl.
industribygning), pr. 28. september taget under velvillig overvejelse.
7. Fredningssager på stand-by
Det er ikke sjovt at skilte med, at et par sager om fredning, som udvalget allerede tidligere
har sagt god for, endnu ikke er blevet færdigbehandlet og fremsendt til Styrelsen.
Det drejer sig dels om villaen på Bagterpvej/Christiansgade 24 i Hjørring og om byhuset
Torvet 13 i Præstø.
Da ingen af sagerne er hastesager, og vi ved, at der i SLKS er en lang kø af sager om
fredning, rejst af vores udvalg igennem Landsforeningen, faktisk helt tilbage fra 2014(!),
kan man måske tage den lidt med ro, men det er vores klare forsæt at gøre de to
udeståender færdige i første halvår af 2021.
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8. Afvisning fra udvalgets side af fredningsforslag udefra
a) Et ønske, der kom i juni 2020 fra Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune, om
fredning af kapellet ved Silkeborg Sygehus, tegnet af Anton Rosen i 1902, har udvalget
ved sit møde den 28. september besluttet ikke at imødekomme på grund af bygningens
manglende fredningskvaliteter og forfald. Udvalget ser dog gerne bygningen bevaret på
anden vis.
b) Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne bad i mail af
28. februar 2021 om, at vi i allersidste øjeblik rejste fredningssag for Aalbæk Prgd. (Jfr.
pkt. 9). Hovedbygningen er opført i 1932 i bedre byggeskik, SAVE-vurderet til en 2’er.
I samråd med landsformanden afvistes denne opfordring med henvisning til
bygningens manglende fredningskvaliteter og modviljen fra ejers side mod bevaring i
det hele taget. Landsformanden sendte derpå en skrivelse til bygningens fordel til både
menighedsråd, provst og biskop.
9. Kommentarer i nedrivningssager
Som tidligere år har Landsforeningen modtaget mange sager fra kommunerne vedr.
tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger. I disse sager er Landsforeningen
høringsberettiget. Dog må vi prioritere, for ikke at blive overbebyrdet, så kun sager med
bygninger med SAVE-karakteren fra 1 til 3 bliver taget op til nøjere behandling, mens
bygninger med SAVE 4 normalt lades ude af betragtning.
Følgende indsigelser er gjort i denne beretningsperiode:
Vestergade 24, matr.nr. 516a, Odense Bygrunde. Nedrivningsplaner for to sidehuse i
historicistisk stil og et baghus i forbygget form, alle med SAVE 4. Indsigelse udarbejdet i
fællesskab med Kulturmiljøråd Fyn og sendt 17. april 2020 til Odense Kommune. I
indsigelsen gøres bl.a. dette gældende: ”Er det i dag et ønske på officielt hold, at Odense
skal bevare sin middelalderlige struktur, så det må det også have den konsekvens, at man
respekterer den netop fra middelalderen stammende matrikelstruktur, som består i forhus,
sidehuse og baghus, således som det stadig gør sig gældende på matr.nr. 516a!”
Skovridergården Dæmpegården, matr.nr. 1B, Tokkekøb, Allerød Kommune. Dæmpegården,
der går tilbage til 1760’erne og dermed er en af landets ældste skovridergårde, ejes af
Skov- og Naturstyrelsen, som har bedt kommunen om tilladelse til nedrivning. Vi indsendte
indsigelse den 26. juni 2020. Sagen er nu sat i bero, mens en lokal gruppe søger at skaffe
midler til istandsættelse af bygningerne til nye formål. Vi vil gerne vurdere ejendommens
kvaliteter med henblik på eventuel fredning, men adgang er det hidindtil ikke lykkedes os
at opnå.
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Ålbæk Præstegård, stuehuset, matr. nr. 46c Ålbæk, Råbjerg. I anledning af planer om
nedrivning sendte vi den 14. oktober 2020 indsigelse til Center for Teknik & Miljø,
Frederikshavn Kommune. (Jfr. pkt. 8).
Forslag til lokalplan ”Mølle Allé” (i Valby). Indsigelse er den 27. oktober 2020 fremsendt til
Teknik- og Miljøudvalget, Københavns Kommune, for så vidt angår truslen om nedrivning af
den gamle, bevaringsværdige smedje på Valby Langgade 55.
Mindegade 10, sidehus med SAVE-2, Aarhus by. En sag om tilladelse til nedrivning
af nævnte bygning fik vi underretning om af Aarhus Kommune den 15. december 2020.
Vores indsigelse fulgte den 19. januar 2021.
Mindegade 12, forhus og sidehus, Aarhus by, høj bevaringsværdi (SAVE 3). En sag
om tilladelse til nedrivning af nævnte bygning fik vi underretning om af Aarhus Kommune
den 15. december 2020. Vores indsigelse fulgte den 20. januar 2021.
(I by&land nr. 130 skrev udvalgsformanden om de højhusplaner, som vil ødelægge
bymiljøet ikke bare i kvarteret ved Mindegade, men i større dele af den indre by i Aarhus).
Den 10. februar 2021 er gjort indsigelse overfor Brøndby Kommune imod nedrivningsplaner for Gildhøjgård og Tjørnehøjgård i Brøndbyvester Landsby. Indsigelsen er
inkorporeret i en skrivelse fra Planudvalget v/Ole Kaae.
10. Bevaringserklæringer
Vedr. hovedbygningen til ejendommen Hovedgaden 10a, Borup, matr.nr. 1 bu og 1 cd af
Borup by, opført ca. 1920 som lægebolig, er der medio oktober udfærdiget en
bevaringserklæring, som ejer dog ville supplere med uddybende dokumentation, inden den
fremsendes til Køge Kommune.
Landsforeningen har den 14. juni 2020 til Aarhus Kommune sendt en udtalelse vedr. en
truet elevator fra 1915 i Heibergsgade 27, 8000 Aarhus C, en ejendom der er erklæret som
meget bevaringsværdig.
11. Nyholm
Nyholm og fremtiden for dette unikke miljø har længe været i udvalgets fokus, som det
fremgår af tidligere beretninger.
I denne beretningsperiode er der sket det meget glædelige, at Slots- og Kulturstyrelsen selv
har fremlagt flere forslag til omfattende fredningsudvidelser med høringsfrist pr. 31.
august 2021.
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I denne sammenhæng skal det nævnes, at foreningen, som driver kystradiostationen OXA
på Nyholm, bygget i 1908/15 og indtil 2002 beliggende på Frederiksholm, i år har bedt
udvalget om at se på fredningsmulighederne igen – i 2005 blev en fredningssag afvist af
den daværende Kulturstyrelse. Udvalgsformanden besigtigede stedet den 19. marts.
Udvalget vil se nærmere på sagen, når det mødes igen – uden snærende
coronarestriktioner.

P.u.v.

Helge Torm, fmd.
Sorø den 1. maj 2021

