
 

 

UDVALGET FOR NYERE TIDS ARKITEKTUR, NTA - Årsberetning for 2017 
 
Udvalgsmedlemmer: Erik Brandt Dam, Poul Sverrild, Svava Riesto, Tommy 
Johansen, Grethe Pontoppidan. Bestyrelsesrepræsentanter: Anne Jønsson, 
Anders Myrtue.  

 

 

 

 
Udvalget for Nyere Tids Arkitektur beskæftiger sig med arkitekturen efter 
ca. 1940.  Vi er (kunst)historikere, en ingeniør og arkitekter med særlig 
viden og erfaring om byggeri og planlægning fra det 20. århundrede. Vi 
lægger vægt på at udvalget er tværfagligt.  
I 2017 indtrådte ingeniør, lektor v. DTU og direktør for Dansk Konstruktions- 
og Betoninstitut A/S Tommy Johansen som nyt udvalgsmedlem.  
NTA har i 2017 afholdt fire udvalgsmøder, heraf en udflugt til Boesdal 
Kalkpyramide sammen med Stevns kommune og Verdensarv Stevns. Vi har 
desuden besøgt Avedøre Stationsby og Lyngby Stadsbibliotek. 

Arkitekten Edvard Heibergs eget hus 
nummer to i Vanløse stod færdigt i 1939 
og er stadigvæk i familiens eje. Huset 
materialiserer Heibergs sociale ideer. Det 
var bl.a. lille, billigt samt moderne 
indrettet med et funktionelt køkken og 
separat soveværelse for husets frue. Haven 
er tegnet af Heiberg selv – efter råd og 
vejledning fra landskabsarkitekten C. Th. 
Sørensen.  
 

 

 
FREDNINGSFORSLAG 
NTA har i 2017 anbefalet at indsende to nye fredningsforslag: Paarup 
Rådhus samt arkitekten Edward Heibergs eget hus i Vanløse. 
Paarup Rådhus (indsendt juni 2017) blev afvist af Det Særlige Bygningssyn 
september 2017. Styrelsen fandt, at rådhuset var en fin repræsentant for 
periodens nøgterne og demokratiske offentlige bygninger, men at det ydre 
og indre udtryk var for svækket til at kunne bære en fredning. Rådhuset er 
nu nedrevet. 
Fredningsforslaget på Heibergs hus er under udarbejdelse.  

Paarup Rådhus blev indviet i 1968 for 
sognekommune Tarup-Paarup. Kun ganske 
få af de gamle sogne fik et rådhus, så det 
var tegn på både heftig udvikling og 
ambition.  Rådhuset er tegnet af Vagn O. 
Kyed, Odense.  



 

 

 

 
NTA arbejder desuden på et evt. fredningsforslag på Kalkpyramiden med 
omgivelser i Boesdal. Pyramiden ligger i et Verdensarvsområde, hvor der er 
planer om at bygge et nyt besøgscenter og vi har derfor lagt særlig vægt på 
at skabe en god forhåndsdialog med blandt andet kommunen.  
I april 2017 afviste kulturministeren, trods enstemmig indstilling fra Det 
Særlige Bygningssyn, endegyldigt fredningen af plejehjemmet Ringbo i 
Bagsværd (indsendt 2014). I september 2017 blev Vestbad (indsendt 2015) 
endelig fredet. Vestbad fik desuden særlig omtale på Slots- og 
Kulturstyrelses årlige restaureringsseminar i januar 2018. 

Boesdal kalkpyramide er fra 1968 og 
tegnet af kalkværkets ingeniør. Den 
særegne pyramide blev brugt til oplagring 
af landbrugskalk, som blev læsset ind fra 
toppen. Formen afspejler kalkens naturlige 
friktionsvinkel. Pyramiden er en rest fra det 
store procesindustrielle anlæg, der brød og 
forarbejdede kridt fra omkring 1916 og 
frem til 1976. Kridtbrudslandskabet er i sig 
selv et særligt historisk spor. 

 

 
Følgende indsendte NTA fredningsforslag afventer behandling i Det Særlige 
Bygningssyn: Entreprenørskolen i Ebeltoft, Skottegården Butikscenter, 
Boligbebyggelsen Grenhusene.  
NTA plæderer for, at Aarhus Universitet i sin helhed fredes snarest. 
Udvalget mener fredningen af Vikingeskibshallen skal opretholdes. 
Følgende fredningsemner er drøftet, men ikke anbefalet videre: 
Landsarkivet på Jagtvej, Egmont kollegiet og Paladsbiografen i København, 
Journalisthøjskolen i Aarhus. 

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 
landskabet, himlen, lyset, vandet og 
græsset. Den er kendt af arkitekter langt 
ud over Danmarks grænser. 

 

 
ARRANGEMENTER OG ARTIKLER 
I efteråret åbnede ejer og barnebarn af Edvard Heiberg helt ekstraordinært 
for rundvisning og foredrag i Heibergs eget hus i Vanløse. Arkitekt og 
Heiberg-ekspert Leif Leer Sørensen fortalte om Heiberg og huset. 
Rundvisning var arrangeret i samarbejde med docomomo.dk. Der kom ca. 
30 gæster. 
By- og Land Sydfyns sommercykeltur til efterkrigstidsarkitektur i juni 

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. 



 

 

Svendborg blev desværre aflyst af lokalforeningen.   
Til gengæld konstaterer NTA med glæde, at der rundt omkring, fra 
Realdania til lokalforeninger udbydes flere og flere ture til nyere tids 
arkitektur. I november udkom desuden en bog om Landsbyggefonden og 
Slots- og kulturstyrelsens gennemgang af Danmarks almene boliger. Og 
Aarhus Arkitektskoles kulturmiljøregistreringer får løbende meget omtale. 
Vi håber tendensen breder sig.  
 

 
GÆSTER OG ANDRE AKTIVITETER 
I 2017 har NTA lagt vægt på at invitere medlemmer og eksperter ind til 
vores møder.  To gæster måtte melde afbud, men arkitekt Lars Rolfsted 
fortalte i januar om de oversete æstetiske kvaliteter i forstædernes 
industriområder. Bykulturforeningen for Lyngby Taarbæk præsenterede 
deres ideer om Lyngby Bibliotek. Vi har sammen med Bykulturforeningen i 
Aarhus arbejdet for bevaring af en Friis og Moltke villa i Aarhus, og talt med 
enkeltmedlemmer om Aarhus Universitet og om Kalkpyramiden.  Vi har 
protesteret mod maling af SAS hotellets grønne underetage. 

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. 

 

 
NÆSTE ÅR 
I 2018 vil vi forsøge at udvikle vores tematiske ramme for 
fredningsforslagene. Hvis vi kan skaffe finansiering, planlægger vi en tur til 
Odder. Vores møder vil blive fokuseret på forslag, der udfordrer 
fredningspraksis f.eks. med hensyn til geografisk afgrænsning og 
udvælgelseskriterier. Vi forsøger at styrke fredningsforslagene og vores 
diskussioner gennem dialog og forskellig former for formidling.  
I det hele taget vil vi meget gerne have henvendelser om nyere tids 
arkitektur fra medlemmer og lokalforeninger. Det er vigtigt for at kvalificere 
debatten om nyere tids arkitektur og for Landsforeningens virke. Vi sætter 
meget stor pris på alle henvendelser om bygningskultur fra efter 1940, og 
håber Landsforeningens medlemmer vil kontakte os med flere gode forslag.  

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. 

Grethe Pontoppidan, formand for udvalget for Nyere Tids Arkitektur / marts 2018 
 


