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Udvalgets sammensætning 

Udvalget består p.t. af undertegnede, der er formand, Torben Lindegaard Jensen, næstformand, 

Allan Tønnesen, Per Godtfredsen, Søren Vadstrup, Søren Hossy og Jens Aaberg samt – som 

repræsentant for Gamle Bygningers Bevaring – Claus M. Smidt med Susanne Havning som dennes 

suppleant. De øvrige udvalgsformænd og landsformanden samt foreningens repræsentant i Det 

Særlige Bygningssyn, Peter Hee, har ret til at deltage i møderne. 

Udvalgsmøder 

Møder afholdes i mødelokale i Borgergade 111 med sekretariatsleder Nanna Uhrbrand som 

sekretær. 

Der har været afholdt følgende møder:  

17. august og 20. november 2017 samt 7. februar og 17. april 2018. 

Fredningssager 

Sager gennemført i beretningsperioden: 

Vandtårnet i Randers, tegnet 1905 af ark. Jensen-Wærum. Sagen rejst i december 2011 på 

opfordring af lokalforeningen. Besluttet fredet af Styrelsen den 10. maj 2017.- Offentlig 

sagsbehandling på 5½ år er absolut ikke tilfredsstillende! 

 

Fremsendt, men afvist af Slots- og Kulturstyrelsen: 

Slagtergårdene på Enghavevej 10-14, Vesterbro, Københavns Kommune. 

Efter grundige besigtigelser på stedet i samarbejde med lokale beboere og andre blev sagen rejst 

som hastesag i august 2016, men afvist den 24. april 2017 af Styrelsen – trods anbefaling fra Det 

Særlige Bygningssyn. Styrelsens afgørelse blev påklaget til Kulturministeren af flere institutioner, 



dog ikke af Landsforeningen, og det havde også været spild af tid, for Styrelsen blev bakket op af 

Kulturministeren, så dens beslutning står ved magt. 

    Der er dog det positive i denne sag, at den har været en løftestang for spørgsmålet, om ikke 

fredningsloven bør justeres, således at sammenhængende kulturmiljøer kan fredes, selv om 

enkeltelementer måske ikke opfylder kravene til fredning. Emnet er fortsat til debat, se fx det 

sidste nummer af bladet by&land, fordi der ved den revision af fredningsloven, som der skal tages 

hul på i år, netop byder sig en lejlighed til at gøre det til en væsentlig del af de diskussioner, der 

skal føres i forbindelse med revisionsarbejdet. 

 

Indsigelse imod forslag om fredningsophævelse 

Protest mod påtænkt tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsens side til ophævelse af fredningen for 

bygningen på Algade 49A i Skanderborg blev sendt den 8. februar 2018.  

 

I perioden fremsendte fredningsforslag: 

Søviggård, hovedbygning fra 1700-tallet. 

Sagen har beklageligvis været længe undervejs i vort eget udvalg, men er omsider blevet 

fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen her i foråret 2018. 

 

Sager forelagt udvalget og godkendt af dette: 

Svanevej 8, Tommerup på Fyn, lægebolig i bedre byggeskik fra 1920’erne. Forslaget, der er 

indkommet fra Torben Lindegaard, blev imødekommet på mødet den 20. november 2017, da 

huset er velbevaret ude som inde og vidner om en form for kombination af profession og bolig i de 

mindre byer på landet, som nu er passé. Fredningsforslag er ved at blive udarbejdet. 

 

Sager forelagt udvalget og afvist af dette: 

Kochsvej 3, Frederiksberg. Villa opført o. 1851 efter tegninger af ark. Bernhard Seidelin. Villaen er 

måske den ældst bevarede villa i landet. Forslag rejst i efteråret 2016 af lokal borger. Villaens to 

boliger besigtiget den 3. juni af formanden. Udvalget gik den 17. august 2017 imod ønsket om 

fredning grundet kedelige ændringer i villaens ydre og indre. 

 

Landevejen 27, Sønderho. Stråtækt, grundmuret 1700-talshus. Rummer både beboelse og stald. 

Ejer fremsendte ønske om fredningssag den 31. august 2017. Sagen drøftet og afvist i udvalget 

den 20. november 2017. Udvalgsformanden har dog efterfølgende forespurgt Slots- og 

Kulturstyrelsen om bygningens eventuelt særlige værdi ved at have bevaret staldindretningen. 

Styrelsen har siden tilkendegivet, at stalden er unik – trods de mange fredede huse i Sønderho. 

 

Bindingsværkshus på matriklen for Dansk Designmuseum, ejerlav: Skt. Annæ, Øster Kvarter. Alder: 

1700-tallet, oprindeligt anvendt til nytteformål, siden indrettet til beboelse. Huset fremtræder i 

dag både forkortet og ombygget samt noget forfalden. Både ejer og Slots- og Kulturstyrelsen på 

forhånd negativt indstillede. Sagen afvist efter afstemning i udvalget den 7. februar 2018. 



Sager forelagt udvalget og endnu under behandling: 

Remisen ved Varde Vestbanegård. Forslag ved Vigand Rasmussen, Vejle. Sagen behandlet positivt 

den 17. august 2017. Nærmere dokumentation skal fremskaffes. 

 

Beboelsesejendommen ”Treleddet” ved Philip Schousvej på Frederiksberg, tegnet i 1932 af ark. 

Palle Suenson. Sagen rejst 7. oktober 2017 af beboerrepræsentationen v/adv. Ole Skou. 

Ejendommen besigtiget ude og inde den 17. januar 2018 af formanden sammen med formanden 

for Frederiksberg-foreningen Ditte Thye. 

 

Brorsonsvej 1-3 i Sønderborg. Amtshusene. Brorsonsvej 3 er bygget som amtmandsgård i 1878 og 
Brorsonsvej 1 er bygget som amtmandsgård nr. 2 i 1914. Sagen rejst af den lokale forening. Den 
20. november besluttet, at formanden kontakter Sønderborg Kommune og VUC, der bruger 
bygningerne, om, at Landsforeningen har kig på bygningerne. Brev afsendt til kommunen den 24. 
januar 2018. Bygningerne blev besigtiget af formand og næstformand den 9. februar 2018.  
 

Sager, sendt til Styrelsen i tidligere beretningsperioder, men endnu ej afsluttet: 

(Meget beklageligt og trist er det de samme emner, der kan nævnes denne gang som ved sidste 

årsmøde – med tilføjelse af en ny sag (nr. 5))! 

1. Rådmandsgade 34, Nørrebro, Kbh.  

Boliger og værksteder fra o. 1900. Bl.a. Astrid Noack havde atelier her 1936-50. 

Sagen rejst, på lokale kræfters opfordring, af Landsforeningen i januar 2013. 

 

2. Vindbyholtgård, matr.nr. 1 af Vindbyholt, Fakse kommune.  

Firlænget bondegård fra 18. årh. 

Sagen rejst af Landsforeningen i december 2014. 

 

3) Bindingsværkshus, Als Oddevej 56, Hadsund, Mariagerfjord Kommune. 

Hus fra ca. 1835 med navngivet snedkerarbejde. 

Sagen rejst, på lokalforeningens opfordring og med ejers accept, i juli 2015. 

 

4. Tuborgvej 99. Gentofte Kommune.  

Villa, tegnet 1939 i funkisstil af arkitekt Tyge Hvass til sig selv. 

Sagen rejst på ejers ønske af Landsforeningen i januar 2016. 

 

5) Kejserensvej 1. Fredensborg, Fredensborg Kommune. 

Villa, bygget i 1850’erne og ændret i 1880’erne af den russiske zarfamilie. 

Rejst, på ejers opfordring, af Landsforeningen i november 2016. 

 

Øvrige fredningssager 



Desværre er der også nogle sager, der er taget positiv beslutning i, men hvor behandlingen – af 

forskellige grunde – trækker i langdrag. 

    Det gælder således Gartnerhuset ved Sct. Hans, Roskilde, Søofficerskolen på Holmen, villaen på 

Valby Langgade 7A, rækkehusene på Sundvænget i Hellerup og Gammel Dok ved Københavns 

Havn. 

 

Bevaringssager i øvrigt 

Granfeldts Gård, Maribo 

Den sidste købmandsgård i bindingsværk i Maribo var allerede alvorligt truet før sidste årsmøde, 

der som bekendt fandt sted i netop Maribo, og gården var da også et indslag i byvandringen den 

første aften. 

    Kort før årsmødet havde Landsforeningen tilkendegivet, at den ville rejse fredningssag for 

gården, mest af taktiske grunde – nemlig for at stoppe den proces, der var i gang i Lolland 

Kommune, for at tilvejebringe en lokalplan, der ville muliggøre nyt byggeri på grunden. 

    Det forlød samtidigt, at Realdania ville skyde penge ind i et restaureringsprojekt, men det havde 

nu ikke noget på sig. 

    Desto glædeligere var det, da ejer af gården – kort efter årsmødet – gav mulighed for, at en lokal 

arbejdsgruppe i løbet af det næste halve års tid (d.v.s. til medio november) kunne få et projekt op 

at stå til sikring af gårdens eksistens. Efter at tidsfristen var udløbet, var der imidlertid ikke sket 

noget af betydning i sagen, så da kommunen efterfølgende spurgte til Landsforeningens holdning 

til eventuel fredning, måtte vi svare, at vi ikke ville lægge os i vejen for genoptagelse af det 

lokalplanarbejde, der sigter imod nyt byggeri på grunden. 

    Forløbet er meget trist, men vi kan altså ikke redde en nok så historisk ejendom, når der ikke 

lokalt er etableret bare noget, der ligner et realistisk grundlag for en redningsindsats. 

 

Indsigelser imod nedrivning af bevaringsværdige bygninger: 

Udvalget har fremsendt indsigelse i følgende nedrivningssager: 

Til Frederiksberg Kommune vedr. Elefanthuset i Zoo i skrivelse af 3. maj 2017 

Til Slagelse Kommune vedr. baghus til Havnegade 7 i Korsør i skrivelse af 26. maj 2017 

Til Holbæk Kommune vedr. baghuse til Ahlgade 19 i Holbæk i skrivelse af 27. juli 2017 

Til Ringsted Kommune vedr. Ringsted Dampmølle i skrivelse af 6. september 2017 

Til Lolland Kommune vedr. Bredgade 47A, Nakskov by (katolsk skolebyggeri fra 1930’erne) i 

skrivelse af 7. februar 2018 

 

Sommerudflugten 2017 

Den 27. september havde udvalget en god, men også vejrmæssigt meget våd tur til Næstved, hvor 
den lokale forening i samarbejde med vort medlem Jens Aaberg havde tilrettelagt et fint 
arrangement, først med guidning v/Palle Birk Hansen i midtbyen, derpå frokost på en restaurant, 
naturligvis i et fredet hus, og afsluttende med et besøg på Maglemølle Papirfabrik i havnen.  



    Dette spændende kombinerede fabriks- og havneanlæg fra 1930’erne, som længe har været 
truet af udviklingen og tidligere også diskuteret i udvalget, er fortsat forbundet med så mange 
ukendte faktorer – herunder ikke mindst spørgsmålet om realistiske anvendelsesformer i 
fremtiden –, at udvalget fortsat ikke er sindet på at arbejde videre med anlægget som 
fredningsobjekt. 
    Et resultat af turen er dog, at der i samarbejde med lokalforeningen skal arbejdes videre med 
bygningen fra 1912 på Farimagsvej 8, opført som militærkommandocentral til Næstved Kaserne, 
men kort tid efter anvendt til kvægtorvsadministration, nu indrettet til bankformål, men med de 
gamle interiører i god behold. 
 
Andet 

Udvalgsformanden har i sommeren 2017 været kontaktet af folk, der var forargede over 

situationen for de historiske restauranter Hviids Vinstue og Skindbuksen, begge beliggende i 

fredede bygninger i København. Restauranterne føler sig ”klemt”, men da fredning kun omfatter 

fysiske rammer og eventuelt nagelfast inventar, har vi slet ikke mulighed for at udvirke sikring af 

restauranternes drift. Det må andre kræfter tage sig af. 

 
Den 2. oktober 2017 holdt formanden en lille speech om bindingsværk ved åbningen af Tårnby 
Bevaringsforenings særudstilling på Tårnby Bibliotek om ”Bindingsværkshuse i Tårnby Kommune”. 
  

Udvalget er løbende opmærksom på problemer i forbindelse med den nuværende fredningslovs 

muligheder for fredning og dens sanktionsmuligheder for fastholdelse af fredning. Vi er i god 

kontakt med landsstyrelsen på dette punkt, således at foreningen udadtil taler med én stemme. 

Senest har landsformanden udtalt foreningens ønsker i lederen af blad nr. 118. 

 


