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1 . OM RAPPORTEN: FORMÅL OG BAGGRUND

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur / By og Land har igangsat projektet ”en fælles sag” med det formål at 
styrke bygnings- og landskabskultursagen. Nærværende afrapportering er et resultat af fase 1 i dette projekt. Fasen har haft 
til formål at:
1. Gøre Landsforeningen klogere på sig selv i forhold til det interne samspil og i mødet med omverden
2. Pege på styrker, svagheder og potentialer i foreningens arbejde
3. Komme med forslag til en række konkrete initiativer og indsatsområder 

Det har været et ønske fra foreningen, at denne analyse kom omkring:
•	 Organisationens styrker, svagheder, muligheder og udfordringer 
•	 De gode eksempler, hvor bygningsarven skaber merværdi for lokalsamfundet og dets borgere 
•	 Hvordan samarbejdet fungerer og kan udvikles ift. Landsforeningen, medlemsforeningerne og omverdenen
•	 Hvordan kan viden og erfaringer bringes i spil, så der kan skabes grundlag for flere ressourcer i organisationen

Projektet har arbejdet med følgende succeskriterie for fase 1: ”Det er vigtigt, at alle bliver hørt. Alle skal kunne sige deres 
ærlige mening, og alle idéer og muligheder bliver indsamlet. Med ’alle’ menes lokalforeninger, Landsforeningens bestyrelse 
og udvalg, personlige medlemmer samt relevante samarbejdspartnere.” Samtidig skal analysen bidrage med overblik over 
foreningens styrker og svagheder, samt fire konkrete idèer til initiativer. Svarene på de i udbudsmaterialet rejste spørgsmål 
kommer løbende, og der konkluderes samlet til sidst.

Fasens forløb og datamateriale
Projektets første fase er forløbet fra 8. november 2019 til 30. april 2020. Der er samlet set gennemført følgende aktiviteter 
og indsamlet tilsvarende data, som alle ligger til grund for denne rapport:

•	 Spørgeskemaundersøgelse rettet mod omverdenen, uden tilknytning til foreningen (134 besvarelser)
•	 Spørgeskemaundersøgelse rettet mod medlemmer, lokalt og nationalt (225 besvarelser)
•	 En workshop med bestyrelse og udvalgsformænd
•	 To workshops med medlemmer og ikke-medlemmer (ca. 80 deltagere på tværs af de to workshops)
•	 Indkomne mails fra medlemmer og deltagere på workshops
•	 Et onlinemøde med styregruppen og løbende samtaler med projektlederen
•	 Interviews med bestyrelse, udvalgsformænd og ansatte (11 interviews)
•	 Interviews med repræsentanter fra lokale medlemsforeninger (17 interviews)
•	 Interviews med repræsentanter fra Landsforeningens omverden (15 interviews)

Da det må påregnes, at nogle personer går igen på tværs af spørgeskemaet, workshops og interviews, er et realistisk bud, at 
omtrent 300 specifikke personer har været involverede i projektets første fase, hvoraf 100 har deltaget ud over spørgeskema-
et, og 40 af disse er blevet direkte hørt.



3

LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR. ”EN FÆLLES SAG” AFRAPPORTERING PÅ FASE 1, D. 4. MAJ 2020  
Udarbejdet af Julia Bjerre Hunt, Ingerfair – med bidrag fra Birgitte Boesen (bürocph.dk), Frederik C. Boll og Filip Valente (Ingerfair)

Indhold i rapporten 
Denne rapport er det samlede billede på, hvad processen indtil nu har givet af indblik. Som bilag findes to delrapporter; en 
organisationsanalyse (bilag 1) og en omverdensanalyse (bilag 2).

Organisationsanalysen fremlægger og analyserer de to spørgeskemaer og viser, hvordan Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur hænger sammen, både økonomisk og demokratisk, hvordan medlemmer af medlemsforeningerne svarer, 
samt hvordan den ’brede omverden’ (dem uden særlig tilknytning til foreningen) forholder sig til spørgsmål om foreningen. 

Omverdenanalysen fremlægger og analyserer, hvordan den nære omverden ser på Landsforeningen og dennes styrker og 
potentialer. Grundlaget for analysen er interviews med 15 udvalgte personer fra organisationer, som enten samarbejder 
eller kunne samarbejde med Landsforeningen. Denne analyse er udarbejdet selvstændigt af Birgitte Boesen fra BuröCPH. 

Denne rapport samler dels konklusioner og perspektiver fra de øvrige to, men tilbyder ydermere et særligt internt blik med 
afsæt i de afholdte workshops og interviews med udvalgte personer fra medlemsforeninger samt bestyrelsen og udvalgsfor-
mænd. 

Rapportens opbygning
Rapporten har tre dele. Den første del (afsnit 2 og 3) giver et blik på Landsforeningen set fra medlemmer og medlemsfor-
eningerne samt den brede og nære omverden. Den anden del (afsnit 4 og 5) fremhæver kendetegn ved Landsforeningens 
udfordringer samt ønsker fra medlemmerne og den tredje del (afsnit 6 til 9) konkluderer på tværs af alle analyserne og giver 
bud på prioriteringer og det videre arbejde. 

Medlemsforening eller lokalforening?
I rapporten her har vi valgt at kalde alle foreninger med lokal forankring for ’medlemsforeninger’, da det favner bredest. Dog 
er ’lokalforening’ valgt i den selvstændige omverdensanalyse. Dette kan tegne som eksempel på, hvor svært udefrakommen-
de kan have ved at forstå strukturen. Se mere herom i kapitel 9. 
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2 . MEDLEMSFORENINGERNE 

Det er i arbejdet blevet tydeligt, at der er en enorm variation på tværs af medlemsforeningerne ift. formål, struktur og meto-
der. Dette har på den ene side historiske årsager, men de mennesker, som udgør foreningerne, og deres præferencer har 
også afgørende betydning. 

Det fremgår af det interne spørgeskema, at mere end 50% af besvarelserne er kommet ind fra personer, som har været 
medlemmer i mere end 10 år (se bilag 1). 

I spørgeskemaet kommer det også frem, hvem man ser som sine vigtigste samarbejdspartnere (med mulighed for at vælge 
flere). Her svarer 24% ”Andre lokale bygningskulturelle foreninger/bevaringsforeninger”, 54% ”Andre lokale foreninger/
aktører” og 46% ”Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur”. 

Når medlemmerne i spørgeskemaet bliver bedt om at besvare, hvad der er det vigtigste i deres lokalforenings arbejde, kom-
mer følgende frem:1

1) Bevaring af lokale bygninger og haver (score 5,02)
2) Få bygnings- og landskabskultur på den politiske dagsorden (kommunalpolitisk) (score 4,60)
3) God integration af nybyggeri i historiske omgivelser (score 3,86)

I spørgsmålet om, hvad de mener er vigtigst i Landsforeningens arbejde, er svaret 
1) Få bygnings- og landskabskultur på den politiske dagsorden (både kommunalpolitisk og på folketingsniveau)  

(score 5.62)
2) Fredning af bygninger og haver (score 5,10)
3) God integration af nybyggeri i historiske omgivelser (score 4,57)

Øvrige tal og udfoldelser af disse kan læses i organisationsanalysen, bilag 1. 

1  I henvisningerne til spørgeskemaet fremkommer nogle tal, som her samlet betegnes ’score’. I flere af spørgsmålene er dette et udtryk for det 
vægtede gennemsnit. Læs mere herom i organisationsanalysen, bilag 1. 
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Arketypiske medlemsforeninger 
Med afsæt i de gennemførte interviews og informeret af disse spørgeskemaresultater kan man fremstille medlemsforenin-
gerne i disse fire arketyper. Det er ikke ’typiske’ men ’typer af’ medlemsforeninger. De beskrives som et sæt af formål, form, 
force og faldgruber, hvor den ene ’arketypes’ kombination af disse adskiller sig fra de andres. I praksis er medlemsforenin-
gerne ikke eller sjældent entydigt ’en arketype’. Men dette kan bruges som afsæt for at forstå variationen lokalt og dermed 
styrke samarbejdet. 

DEN FAVNENENDE 
Den favnende forening vil i virkelig-
heden helst være den lokale udga-
ve af ’By og Land’. Den betragter 
det som sin væsentligste opgave 
at være i (positiv) dialog med kom-
munen, favne mindre bevaringsforeninger som un-
derafdelinger og være ’bygningskulturens stemme’ i 
kommunen. 

Formål: At sikre en hensigtsmæssig by- og lands 
 skabsudvikling med respekt for for-
 skellige behov. 
Form: Dialog med kommunen og strategisk  
 påvirkning på byplanlægning.
Force:  Kan rumme mange medlemstyper og  
 og samarbejder bredt i kommunen.
Faldgrube: Den dialog- og samarbejdsbaserede  
 form kan være svær at formidle og vise  
 som ’sejre’. 

DEN FRUSTREREDE
Den frustrerede forening er oftest 
grundlagt med afsæt i en meget 
konkret sag – ofte i et landsbysam-
fund eller landdistrikt. Den er ikke 
optaget af de større perspektiver 
og har som drivkraft at vinde sine ’sager’ – også hvis 
det betyder at indtage en position som ’vagthund’ 
og gøre sig upopulær. 

Formål: At sikre bevaringen af konkrete byg-
 ninger, haver og/eller landskaber.
Form: ’Holde i ørene’ igennem eksempelvis  
 læserbreve og høringssvar. 
Force:  Er gode til at rumme de meget lokalt  
 engagerede og kanalisere den fælles  
 indignation. 
Faldgrube: Det kan blive indspist og for ’surt’ for  
 udefrakommende. 

DEN FAGLIGE
Den faglige forening kan sammen-
lignes med en slags standsforening 
for arkitekter – særligt dem, der 
arbejder med bevaring, restaurering 
og bygningskultur. Den betragter sig 
selv som en slags frivillig konsulent, 
som yder kvalificeret service til kommunen – både ift. 
politik og konkret sagsbehandling. 

Formål: At sætte sin faglighed i spil og (ud)danne  
 politikere og embedsfolk ift. bygnings-
 kultur. 
Form: Indgår som en slags gratis konsulenter i  
 dialog med kommunen og politikere.
Force: Omsætter fag-faglige medlemmers 
 mange års erfaring til konkret indflydelse. 
Faldgrube: Det bliver ekskluderende og elitært, og  
 der kan ikke være ret mange med på det  
 niveau.

DEN FORMIDLENDE 
Den formidlende forening ser det 
som sin væsentligste opgave at 
synliggøre historien og bygnings- 
og landskabskulturen i sit område. 
Den arrangerer byvandringer og 
ture og fortæller gerne politikerne, hvad den mener, 
byens særegenheder har af værdi ift. eksempelvis 
bosætning og turisme. 

Formål: At vise byens /områdets særegne 
 bygnings- og landskabskulturelle værdier.
Form: Byvandringer, foredrag og ture for 
 politikere og beslutningstagere.
Force: Formidler ’sagen’ med afsæt i personlig  
 historier og kærlighed til byen/området. 
Faldgrube: Der er ikke et større strategisk sigte og  
 dermed mindre reel indflydelse. 

I perspektiveringen til sidst i denne rapport findes der bud på, hvordan man i strukturerne kan arbejde med denne diversitet 
i medlemmer og medlemsforeninger. For nuværende skal disse arketyper bruges som afsæt for de kommende perspektiver 
på foreningens styrker, svagheder og potentialer. 
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3 . HVAD SIGER DEN BREDE OMVERDEN?

I bilag 1 findes en samlet organisationsanalyse, som forholder sig til de to spørgeskemaundersøgelser rettet mod hhv. den 
brede omverden og medlemmerne. I spørgeskemaet rettet mod den brede omverden, som tallene her kommer fra, kan det 
antages, at nogle af besvarelserne ikke kommer fra den målgruppe, den var tiltænkt (almindelige mennesker uden særlig 
tilknytning til foreningen), da flere har sagt, at de har svaret på dem begge. Men det mørketal kender vi ikke. 

Fra spørgeskemaet rettet mod den brede omverden (134 svar, se bilag 1) kan vi hente flere interessante perspektiver. 
Væsentligst er dog, at alle mener, at det er vigtigt, at visse bygninger, haver m.m. bevares. 

Vægtningen for de indkomne besvarelser, ift. hvorfor det skal bevares, er:
1) Hvis bygninger/haver m.m. er vigtige af historiske årsager (score 3,07)
2) Hvis bygninger/haver m.m. har en kulturel betydning for Danmark (score 2,64)
3) Hvis bygninger/haver m.m. har en kulturel betydning for et lokalsamfund (score 2,35)
4) Hvis bygninger/haver m.m. er smukke (æstetiske årsager) (score 1,94)

Således viser den eksterne spørgeskemaundersøgelse, at der ER folkelig opbakning til arbejdet med bevaring af bygnings- og 
landskabskultur, men at fokus skal være på det overordnede historiske og nationale, i mindre grad det lokale og med mindst 
fokus på det æstetiske. 

Den brede omverdens billede af, hvad Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskulturs formål er, er lidt blandet. I spørgs- 
målet ”Hvad forestiller du dig, at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs hovedformål er?” svarer 44% ”Frede 
bevaringsværdige bygninger/haver m.m”, mens knapt 38% svarer ”Undersøge og lagre viden om historiske bygninger”. 
Ligeledes kommer det frem, at 58% af de adspurgte ikke søger information om Landsforeningen, at 56% ”ikke ved, om der 
findes medlemsforeninger i deres kommune, og at 39% vil gå til deres lokale forening, hvis de ønsker at forhindre en bygning 
i at blive revet ned. Altså er der er et potentiale for at opnå større synlighed i den almindelige befolkning. 

Der er i øvrigt interessante forskelle i respondenternes profiler på tværs af de to spørgeskemaer, bl.a. hvad angår alder, køn 
og geografi. Se mere herom i organisationsanalysen (se bilag 1).

Disse antagelser har været med til at forme det videre arbejde med projektet – og koblet til Ingerfairs forudgående kend-
skab til tendenser for frivilligheden og civilsamfundet, dannede de også grundlag for indholdet på de to afholdte workshops 
i Roskilde og Horsens. Dette kom blandt andet til udtryk i de gennemgående temaer: Folkeligt eller fagligt? / Fredning eller 
formidling? / Forskelligt eller fokuseret?

Ønsket om faglig, folkelig formidling 
Selvom størstedelen af deltagerne på workshops og i interviews er medlemmer, som selv er godt nede i foreningens sager, 
er der alligevel kommet andre perspektiver ind end de meget medlemsnære. Både fordi der også har deltaget ikke-medlem-
mer og medlemmer med lille tilknytning, og fordi deltagerne fra medlemsforeninger har været gode til at genfortælle, hvad 
de hører og møder, når de taler med udenforstående om foreningen og sagen. 

Samstemmende lyder det fra dem: Vi skal bevare vores faglighed, men formidle den folkeligt! Der er en bred erkendelse af 
behovet for at tale mere til ’Hr. og fru Danmark’, som nogen udtrykker det. Vi kommer tilbage til, hvordan det kan gøres se-
nere, men da denne erkendelse er en grundsten i den samlede analyse, er det væsentlig for den videre læsning af rapporten 
her at have det i baghovedet. 
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3 . HVAD SIGER DEN NÆRE OMVERDEN? 

Følgende er taget direkte2 fra den selvstændige omverdensanalyse, som findes i sin helhed som bilag 2. Denne som afsæt i 
15 interviews med interessenter og er udarbejdet af Birgitte Boesen, BüroCPH. Det er konklusioner og anbefalinger fra om-
verdensanalysen alene, der her inddrages, da det bedst understøtter denne rapports formål; at identificere organisationens 
styrker, svagheder og potentialer i samspillet med både medlemmer og omverden. 

Konklusioner fra omverdensanalysen:
1. Landsforeningen står stærkt som dén centrale faglige aktør inden for bygnings- og landskabskultur. Denne position 

understøttes af det forhold, at Landsforeningen som den eneste landsdækkende ngo på det bygningskulturelle område 
er tildelt indstillingsret til Det Særlige Bygningssyn på fredningsområdet. Omverdensanalysen kortlægger en bred aner-
kendelse af den høje faglige kvalitet, som Landsforeningen lægger for dagen. Ligeledes er der udbredt anerkendelse af 
de mange lokalforeningers indsats for lokale sager, herunder indsatsen for at gøre presse og politikere opmærksom på 
lokale sager. Men der lyder også kritik på forskellige områder. Denne kritik er i hovedkonklusion nr. 2 omsat til hand-
lingsorienterede ansvars- og mulighedspotentialer. 

2. Denne position som en central aktør på bygnings- og landskabskulturområdet indebærer både ansvar og muligheder, 
der potentielt kan styrke foreningens indsats nationalt som lokalt: 

a. Ansvar for at fastholde legitimiteten ved at holde den faglige fane højt, sikre gennemslagskraften og samtidig 
sikre organisatorisk rum til, at det lokale engagement bevares og udvikles. 

b. Ansvar for at agere som en samlende aktør, der samarbejder med mange forskellige interessenter – også selv-
om man ikke er 100 procent enige. 

c. Mulighed for at være frontløber i en revitalisering af en fælles vision for landets bygningskultur. 
d. Mulighed for at være en modspiller i den igangværende markedsgørelse ved at holde fast i kvaliteten af vores 

fælles bygnings- og landskabskultur.
e. Mulighed for – sammen med andre – at sætte nationale og lokale dagsordener med det formål at forklare, 

hvorfor historiske bygninger og landskabsområder skaber værdi og er vigtige markører for vores fælles, natio-
nale identitet. 

3. Det er tydeligt, at jo tættere et samarbejde med Landsforeningen, jo større forståelse er der for diversiteten og orga-
nisationens kompleksitet. Men det er samtidig et gennemgående træk, at uanset interessenttyper efterlyses der større 
klarhed og mere gennemsigtighed i organisationen, herunder i relationen mellem Landsforeningen og lokalforeninger. 

4. Ligeledes er der en bred opfattelse blandt alle interessenttyper, at der ikke er – eller ikke bør være – nogen modsætning 
mellem faglighed og folkelighed. Tværtimod er de hinandens styrke. Omverdenens brede anerkendelse af såvel Lands-
foreningens markant høje faglighed som lokalforeningernes evne til at markere sig med stærke, lokale synspunkter er 
med til at give foreningen samfundsmæssig legitimitet. På dette punkt kan man godt blive skarpere.

5. Selvom mange af de lokale initiativer er meget synlige, er der en udfordring i forhold gennemslagskraften overfor det 
politiske system. Kvaliteten er svingende, hvilket i en vis grad tilskrives strukturen med selvstændige lokalforeninger.

Anbefalinger fra omverdensanalysen:
1. Det forpligter til åbenhed og gennemsigtighed, at omverdenen så klart anerkender Landsforeningen som dén centrale 

ngo inden for bygnings- og landskabskultur. Det anbefales at styrke åbenheden og gennemsigtigheden i såvel Landsfor-
eningen som i lokalforeningerne.
 

2. Det anbefales, at Landsforeningen i højere grad bruger sin centrale position som central ngo på bygnings- og landskabs-
kulturområdet til at samle andre aktører. Omverdensanalysen kortlægger en potentielt stor åbenhed blandt de forskel-
lige aktører over for at skabe fælles indsatser (fx kampagner), der samler på tværs af de enkelte aktørers fagligheder 
– det gælder også i kategorien af opinionsdannere og iagttagere. 

2  Dette betyder, at sproget her er lidt anderledes end i resten af rapporten, og at der konkluderes og perspektiveres her midtvejs i rapporten. Der 
samles yderligere op på dette fra kapitel 6 og frem. 
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3. Lokalforeningerne skaber stor værdi og er en styrke i indsatsen for at øge interessen for bygnings- og landskabskultu-
ren. Det anbefales, at Landsforeningen overvejer, hvordan man organisatorisk, strukturelt og strategisk kan understøtte 
symbiosen mellem den stærke nationale dagsorden og samtidig sikrer det lokale engagement i aktuelle sager.  

4. Hvis man ønsker en større lokal gennemslagskraft over for det politiske system, kan man med fordel tage udgangspunkt 
de kriterier, der ligger til grund for fredning af bygninger og landskabsarkitektoniske værker – og som er indeholdt i 
loven/bekendtgørelsen om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Det anbefales, at Landsforeningen 
stiller sin faglighed til rådighed – eventuelt gør dette til et særligt indsatsområde. 

5. Både Landsforeningen og lokalforeninger vil kunne profitere af at tænke mere organisationsstrategisk. Det gælder også 
i forhold til økonomiflow, kontingentsatser med videre. Der ligger en stor opgave i at forklare lokalforeningerne, hvorfor 
Landsforeningen er vigtig. Det anbefales, at Landsforeningen skaber større organisatorisk gennemsigtighed med fokus 
på at give svar på, hvem, hvad og hvorfor. 
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4 . HVAD KENDETEGNER FORENINGENS UDFORDRINGER OG DILEMMAER?

Følgende er analyser og perspektiver på organisationens udfordringer og dilemmaer. Disse er især funderet på såvel de åbne 
workshops som indkomne mails og interviews.

PARAPLY FOR MEDLEMSORGANISATIONERNE ELLER SAMLET INTERESSEORGANISATION?
Nogle ser Landsforeningen som en slags paraply, som samler trådene og sikrer en eller anden form for sammenhæng på 
tværs af foreningen. Andre ser Landsforeningen som den egentlige nationale interesseorganisation, som arbejder politisk og 
sætter retningen. Vil man have reel politisk indflydelse, skal man optræde som egentlig interesseorganisation, hvor arbejdet 
som paraply også rummes. 

LOKALE SAGER ELLER NATIONALE DAGSORDNER?
Det lokale engagement, viden om, hvad der rører sig, og relationerne til befolkning og politikere er nogle af foreningens ab-
solutte styrker. Men i mødet med Landsforeningen er oplevelsen, at man ikke betragter understøttelsen af det lokale enga-
gement som en kerneopgave. Det forhindrer fælles fodslag og i sidste ende, at der er en ’fælles sag’. Vil man reelt samles om 
’en fælles sag’, skal der mere fokus på samarbejde og samspil på tværs, og der skal findes flere måder at arbejde på tværs af 
det lokale og nationale niveau. 

LOKAL ELLER FAGLIG EKSPERTISE?
Billedet synes at være, at arbejdet med fredning og bevaring er af høj faglig kvalitet nationalt – både fra sekretariatet og 
udvalg. Men dette kan blive en hæmsko for det lokale engagement og drivkraften, og man kan lokalt i værste tilfælde opleve 
sig tromlet og tilsidesat i andre tilfælde bare glemt. Vil man sikre den fremadrettede opbakning til Landsforeningen og drage 
nytte af den lokale ekspertise, skal der arbejdes med en mere stringent inddragelse af de lokale i det nationale arbejde. 

FREDNINGS- OG BEVARINGSIDEALER ELLER DEN OPLEVEDE VIRKELIGHED?
Arbejdet med fredning og bevaring er vigtigt og skal opretholdes. Men lokalt er det egentlige problem, at det ikke bliver 
respekteret, og at kapitaliseringen, lokale strategier og økonomiske hensyn trumfer i sidste ende. Vil man have den bredere 
befolkning med, bør fokus flyttes fra idealet til virkeligheden, og de lokale perspektiver skal inddrages mere. 

SAGSBEHANDLENDE ELLER POLITISKE UDVALG?
Der er stor forskel på, hvad udvalgene laver, og hvordan de går til opgaven. Vil man sikre opbakning til og værdsættelse af 
udvalgenes arbejde, skal det formidles bedre; hvordan får man en sag i udvalg, hvad er en god proces, hvad er der brug for 
osv. Samtidig kan en større involvering af baglandet sikres ved at brede den politiske og faglige del af udvalgenes arbejde ud, 
så andre kan bidrage til fx. diskussionen om ”god nutidig arkitektur” eller ”fremtidssikring af havnemiljøer”. 

FAGNØRDER ELLER FORMIDLERE?
Fagligheden er en grundsten i foreningen, og sådan skal det fortsætte. Men vil man have flere med, så forudsætter det, at 
det, ’man møder’, når man kommer i kontakt med foreningen, er inkluderende og taler til ’det folkelige’ om fx hele bymil-
jøer. Det formanende, fagnørdede og meget specialiserede bør varetages i specialiserede grupper, og det generelle sprog i 
foreningen/-erne skal rettes mere mod menigmand.

Kort sagt; der er behov for mere samarbejde, gennemsigtighed og stringens på tværs af foreningen. Det faglige skal blødes 
op, så det formanende erstattes af noget mere formidlende. Den lokale viden og interesse skal mere i fokus, samtidig med 
at man opretholder en høj faglighed i det nationale arbejde, og der skal være et bedre samspil på tværs af organisationen, så 
den fælles sag bliver fælles styrke. 
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5 . HVAD MENER MEDLEMMERNE, AT ’VÆRDITILBUDDENE’ SKAL VÆRE?
 
Værditilbud er den samlede betegnelse for det, man ’får tilbage’ for sit medlemskab. Det er ikke vigtigt, hvad noget faktisk 
koster, men hvordan værdien opleves. Nedenstående er rangeret, således at det øverste er det vigtigste. 

#1 STØTTE OG SPARRING – OGSÅ PROAKTIVT
Det er helt gennemgående, at medlemsforeningernes største behov er støtte og sparring til deres lokale arbejde. Der er 
både en reaktiv del, som handler om hjælp til konkrete sager (som en kompetent sparringspartner eller storebror, der kom-
mer på banen), men også et stort ønske om det mere proaktive ift. eksempelvis ny planlov, hvad man skal være obs på i 
lokalplanerne, når der sker affredninger osv. 

#2 BLADET
Mange fremhæver bladet som en væsentlig ’værdi’ ved at være med i Landsforeningen. Den faglige kvalitet af bladet er 
indiskutabel. Det fremhæves også – på godt og ondt – som indforstået og noget, som primært retter sig mod den specialise-
rede del af medlemsskaren. Der er ønske om, at det bliver mere involverende med fx en debatsektion, samt at man går lidt 
mindre op i det meget faglige om ”sten, kit og gesimser” og mere i samlede bymiljøer, fremtidens bygningskulturarv og de 
udfordringer, man står med lokalt. 

#3 NETVÆRK OG IDÈUDVEKSLING
Medlemmerne synes, at andre medlemmer er interessante, og vil grundlæggende gerne inspireres på tværs. Der tegner 
sig tre mulige former for netværk, som I som landsforening med fordel kan benytte jer af. De tre former er: De regionale fx 
”Nordsjælland” / de faglige, fx ”Bindingsværk” / de udfordrings- eller sagsbestemte, fx ”Højhuse”. Derudover er der stort 
ønske om en platform for udveksling af gode idéer – en slags idébank. 

#4 ARRANGEMENTER OG ’KURSER’, HVOR MAN BLIVER KLOGERE
Mange fremhæver ’styr på planerne’ som noget positivt, ligesom formandsmøderne er gode. De fremhæver, at dét og andet 
i samme stil skal styrkes. Man vil gerne have arrangementer, der kobler information med inspiration, netværk og noget so-
cialt og gerne aktuelt, koblet på planlov, kommunalvalg, affredninger osv. 

#5 KONKRETE GUIDES
Der er efterspørgsel på konkrete guides. Det kunne være internt som fx ”Sådan samarbejder du med et udvalg om en fred-
ningssag” eller eksternt som ”Gode råd til dialog med kommunen” eller ”Den gode pressemeddelelse”. Noget er allerede 
lavet lokalt og nationalt, men skal deles – gerne på hjemmesiden. 

#6 FÆLLES KONCEPTER, TEMAER OG MÆRKEDAGE
Der er opbakning til at lave temaer og koncepter, man kan bruge lokalt – såfremt det passer ind i det, der ellers driver en. 
Det skal være klart til at bruge, men med mulighed for lokal tilpasning. Det kan være alt fra koncepter til arkitekturens dag 
eller byvandringer, til fælles temaer om ’vinduer’ på tværs af landet. 

#7 FÆLLES KOMMUNIKATIVE PLATFORME
Et andet ønske, som optræder hos nogle former for medlemsforeninger, er en mere ens og fælles kommunikativ platform og 
udtryk. Særligt tilstedeværelse på de sociale medier fylder lokalt og er noget, man ønsker sig mere støtte og hjælp til. Men 
også mere tydelighed i fx pressemeddelelser er et ønske.
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6 . KONKLUSIONER PÅ TVÆRS
 
Opgaven i denne analyse og rapport har været at komme omkring:

1. Organisationens styrker, svagheder, muligheder og udfordringer 
2. De gode eksempler, hvor bygningsarven skaber merværdi for lokalsamfundet og dets borgere 
3. Hvordan samarbejdet fungerer og kan udvikles ift. Landsforeningen, medlemsforeningerne og omverdenen
4. Hvordan viden og erfaringer kan bringes i spil, så der kan skabes grundlag for flere ressourcer i organisationen

Fra den brede omverden (uden særlig tilknytning til foreningen eller sagen) er konklusionen, at bevaring af bygnings- og 
landskabskulturen har potentiale for at blive en folkelig sag, men at dette skal ske med fokus på samlede bymiljøer og disses 
betydning for landet og historien. Det kræver, at sagen folkeliggøres gennem faglig formidling. På nuværende tidspunkt har 
hverken Landsforeningen eller medlemsforeningerne (bredt) en position, der gør, at det er her, den sag ’bor’. 

Fra den nære omverden er konklusionen, at Landsforeningen er dén centrale aktør på bygnings- og landskabskulturens om-
råde – bl.a. grundet indstillingsretten. Men den position og faglighed som foreningen har, forpligter. Der er et stort potentiale 
i at blive mere åbne og gennemsigtige, således at omverden, kan forstå strukturen, og man i højere grad byder andre med 
samme vision med om bordet. 

Fra medlemsforeningerne er konklusionen, at Landsforeningens rolle ift. fredningssager skal bevares, og ligeledes er det 
vigtigt at opretholde den faglige integritet. Men der skal være et bedre samarbejde med medlemsforeningerne baseret på 
deres ønsker – hvor det undgås, at det lokale niveau tromles eller glemmes. Derudover ønskes bedre understøttelse af sam-
arbejde på tværs af foreningens niveauer, både i samarbejdsorganer og ift. kommunikation og udveksling af idèer. 

Generelt er det vigtigt, at folkeligt og fagligt forenes, og at der tages et opgør med den lukkede, formanende kultur, der kan 
være i foreningen, hvor folkelighed betragtes som det modsatte af faglighed og kvalitet. Der skal skabes anledninger til at få 
flere med ved at gøre bygnings- og landskabskulturen til en folkesag – og det kræver en større åbenhed, mere gennemsigtig-
hed og en tydeligere ”fælles sag”. 

Således er den samlede anbefaling, at Landsforeningen fremover skal fokusere på:
•	 At arbejde med fredning inden for kriterierne, men også udfordre lovgivning og rammebetingelser
•	 At arbejde mere for samlede bymiljøer og landskaber, fremfor hovedsageligt enkeltbygninger
•	 At formidle fagligheden bredere og blive mindre formanende og fagnørdede
•	 At åbne op og skabe mere gennemsigtighed for omverdenen såvel som internt
•	 At skabe flere muligheder for inddragelse og erfaringsudveksling på tværs af foreningen
•	 At imødekomme flere af medlemsforeningernes ønsker til sparring, på deres præmisser

Undervejs i analysen er det blevet tydeligt, at svaret på spørgsmål 2; hvordan man finder ”de gode eksempler, hvor byg-
ningsarven skaber merværdi for lokalsamfundet og dets borgere” dels er noget, som allerede er kendt i foreningen – blandt 
andet gennem bladets historier og tidligere projekter, hvor diverse registreringer og opgørelser er gennemført med hjælp fra 
det lokale niveau. Ønskes der et mere selvstændigt arbejde om dette, er det et oplagt arbejde at involvere medlemsforenin-
gerne i som en afløber af dette projekt. 
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7 . KONKRETE FORSLAG TIL DET VIDERE ARBEJDE

Med afsæt i ovenstående analyse og konklusioner følger hermed idéer til den videre arbejde

INITIATIVER, DER KAN IGANGSÆTTES NU
•	 Sørg for at kommunikér foreningens struktur og arbejdsgange tydeligere på hjemmesiden
•	 Lav åbne politik/retningsformulerende møder, hvor alle medlemmer kan bidrage
•	 Skab flere former for netværk, og kobl arbejdet i disse op på de relevante udvalg
•	 Fordel medlemsforeningerne imellem bestyrelsesmedlemmerne og tag proaktiv kontakt
•	 Få sat formidlende faglige arrangementer i kalenderen fx op mod kommunalvalget
•	 Invitér de øvrige aktører på feltet indenfor til en snak om mulige samarbejder
•	 Skab tydelige arbejdsgange og struktur for opfølgning på projekter og initiativer

INITIATIVER, SOM KAN IGANGSÆTTES MED INVOLVERING AF MEDLEMSFORENINGERNE
•	 Find frem til årlige temaer der kan arbejdes med på tværs af landet
•	 Arbejd videre med at definere ”en fælles sag” med afsæt i faglig, folkelig formidling
•	 Lav en idébank på tværs af alle medlemsforeninger – eventuelt sammen med andre
•	 Lav en kompetencebank så man ved, hvem der er eksperter på hvad på tværs af foreningen
•	 Saml op på de mange gode initiativer rettet mod folkeskoler, og lav et fælles koncept

INITIATIVER, SOM IGANGSÆTTES SOM PROJEKTER (evt. med fondsstøtte)
•	 En hvervekampagne på arkitektskoler og håndværksuddannelser med ’værditilbud’
•	 Udarbejdelse af fælles kommunikationsplatforme og koncepter som de lokale kan bruge
•	 Genoptag bygningskulturens dag sammen med andre aktører
•	 Lav en bygningskultur/bymiljø-app med mulighed for noget interaktivt 
•	 Bladets økonomi kan gentænkes, søg fx tilskud til udgivelse eller flere former for abonnement
•	 Tænk i større samarbejder med skolerne om fx undervisning og praktik
•	 Katalog med priseksempler og levetidsberegninger på forskellige typer af byggeri og renovering
•	 Et projekt, hvor almindelige danskere ser, hvordan deres hus er en del af bygningskulturen
•	 En serie som den svenske ”Det sitter i väggarna” 

EMNER OG SAGER, HVOR I KAN MARKERE JER TYDELIGERE POLITISK
•	 Bygningskulturen skal ind i kulturpolitikken
•	 Planloven skal revideres – bygningskulturen skal ikke afhænge af kommunernes økonomi
•	 Affredninger – vær proaktive, og inddrag lokalt
•	 Den gode integration og sameksistens af nyt og gammelt – hvad er pejlemærkerne?

HVORDAN SKAL DER FRIGIVES RESSOURCER TIL DET?
•	 Der er nogle gange ytret ønske om, at der skal være flere frivillige på Borgergade, men det giver bedre mening at 

engagere lokale kræfter mere tydeligt i det nationale arbejde
•	 Bliv bedre til at prioritere i (frednings)sagsbehandlingen, så der frigives ressourcer til andet
•	 I kan holde færre fysiske møder i bestyrelsen og udvalgene og bruge tid og penge på at mødes med medlems- 

foreningerne
•	 I kan begynde at tage jer betalt for ekspertisen fx ved at holde kurser og foredrag for andre
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8 . TRE POTENTIELLE VINKLER PÅ ’EN FÆLLES SAG’

BYGNINGSKULTUREN OG BEVARINGEN
”Bevar bygningskulturen” er en dagsorden, denne forening skal eje – men det skal være på menigmands og ikke eksperter-
nes præmisser. Det skal handle om samlede bymiljøer, om kvarterer, oplevelser og fortællinger. Ikke om enkeltstående huse 
med en arkitektonisk værdi, som almindelige mennesker ikke forstår. 

Man skal forstå den enkelte bygning som en del af den danske historie. Forstå parcelhuses kobling til velfærdsstaten og 
de gamle skyttegraves kobling til krigstiden. ”Bygnings- og landskabskulturen er vores kollektive erindring, uden den får vi 
kollektiv demens”

Potentiel målgruppe: ”Kunst, kultur og historieinteresserede erhvervsaktive ’vigtige’ lokale, 55+”
Ønsker en samarbejdsorienteret tilgang. De holder af gamle bygninger, ønsker ikke at de mistes for al eftertid. Oplagte 
steder at finde medlemmer er blandt historikere, arkitekter, håndværkere og fx i museums- og kunstforeninger, i menig-
hedsråd, Rotary eller Lions Club. 

BYGNINGSKULTUREN OG BYMILJØERNE 
”Brug bygningskulturen” er en dagsorden, som denne forening proaktivt skal samarbejde med andre om. Det at bygningskul-
turen er en gevinst for en by, for handel og bosætning og som ramme for levedende fællesskaber, skal tales op. Kommuner-
ne skal se værdien udover kvadratmeterpriserne-priserne. 

Man skal se på de samlede bymiljøer og på befolkningens og turisternes umiddelbare kærlighed til det gode bymiljø. ”Vo-
res byer tilbyder gratis kulturoplevelser hver dag – du skal bare kigge op og nyde det”

Potentiel målgruppe: ”Dem, der bor i købstaden, som holder af deres historiske miljø, 35+”
Ønsker ikke fokus på enkeltsager men på samlede oplevelser. De vil, at en by ’giver mening’, og det, der bygges, passer ind 
og bidrager til oplevelsen. De er stolte lokale i ’de gamle købstæder’ med en kærlighed til bymiljøet. De kan findes på 
gågaden eller til markedsdage og andet. 

BYGNINGSKULTUREN OG BÆREDYGTIGHEDEN
”Brug bygningsmassen – det er bæredygtigt” er en dagsorden, som skal fremmes. 0-energihuse, materialevalg og varme-
regninger fylder i nuet for køber og ejere. Der er brug for de lange linjer og levetidsberegninger, hvis koblingen mellem byg-
ningskultur og bæredygtighed skal lykkes – og det skal den. 

Man skal se, at brugen af bygningsmassen er den mest forsvarlige løsning og arbejde for at det bliver nemmere at låne til 
fx istandsættelse. ”Brug bygningsmassen – den har ikke haft et energiaftryk i 100 år”

Potentiel målgruppe: ”Yngre bæredygtighedsengagerede, på vej til at købe/bygge hus, 30-45 år”
De ville egentlig ønske, at de kunne finde de gode argumenter for at genbruge. De spiser (delvist) 
vegetarisk, vil helst kunne cykle og går i genbrugstøj. De har bare brug for beregningerne og argu-
menterne og koblingen mellem deres hus og valg og ’de store sager’. Findes i klimabevægelsen i de større byer. 



14

LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR. ”EN FÆLLES SAG” AFRAPPORTERING PÅ FASE 1, D. 4. MAJ 2020  
Udarbejdet af Julia Bjerre Hunt, Ingerfair – med bidrag fra Birgitte Boesen (bürocph.dk), Frederik C. Boll og Filip Valente (Ingerfair)

OVERVEJELSER OM FORENINGSSTRUKTUREN I ’BY OG LAND’

Som bagtæppe til den øvrige analyse af Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur har undervejs i hele fase 1 ligget 
en overvejelse om Landsforeningens struktur; både økonomisk og demokratisk samt overvejelser om fælles navn, brand og 
mærkesager. Der er ikke spurgt direkte ind til det, hverken i spørgeskemaer eller alle interviews. Alligevel har netop dette 
spørgsmål fyldt meget både i workshops, i indkomne mails og i interviews. På denne baggrund kommer her nogle overvej-
elser, som foreningen kan tage afsæt i i det videre arbejde. Se yderligere udredninger om strukturen i organisationsanalysen, 
bilag 1. 

Fungerer navnet?
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er ikke et navn, der tiltrækker nye energiske typer. Det lyder som det, 
foreningen er: En samling af lidt ældre, nørdede bevaringsfolk. Til gengæld siger By og Land ikke ret meget om, hvad for-
eningen laver. Men det kan måske ændres. Buddet kunne være at hedde ”By og Land – Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur” og så styrke By og Land-brandet, bl.a. gennem en større grad af lokalt engagement i dette navn som ”By og 
land XXX” (se næste afsnit).

Fungerer strukturen?
Det er gennemgående, at der ikke som sådan er nogen, der har meget varme følelser for den nuværende struktur. Grunden 
til, at det er, som det er, kan måske henføres til historisk tilfældighed, og at ingen har kunnet finde på noget bedre. Med-
lemsforeningerne er frustrerede over strukturen, omverdenen forstår den ikke. Anbefalingen herfra skal derfor lyde; gør 
noget ved det!

Medlemsforeninger eller lokalforeninger?
Der er begrebsforvirring såvel internt som eksternt ift., hvad de lokale medlemsforeninger er. Dette kan rettes op rent sprog-
ligt, men er samtidig et udtryk for den store variation, der også er i medlemsforeningernes udtryk og selvforståelse (se orga-
nisationsanalysen, bilag 1). 

Fremfor at tænke, at dette skal være ens, kunne en model være at arbejde med forskellige typer af medlemsforeninger: Lo-
kalforeninger og medlemsforeninger. En lokalforening er en lokal udgave af ’By og land’, som alle medlemmer henføres til. 
Der er fælles navn, brand og mærkesager på tværs – og det er det brede arbejde med bygningskulturen og samarbejdet med 
kommunen, der er i fokus i disse. En medlemsforening er en nichepræget forening med en særlig (ofte bevaringsrettet) sag.

Medlemstype > Værditilbud Lokalforening, personlige medlemmer Medlemsforening, gruppemedlem

Navn/brand ”By og land XX” (ens) Diverse navne 

Faglig rådgivning Ja, når der er behov Ja, på kriterier

Løbende sparring Ja, når der er behov Ja, på foreningsdrift

Faglige netværk Ja, kan opstarte og deltage Ja, kan deltage

Arrangementer Ja, gratis Ja, med egenbetaling

Idébank og guides Ja, kan indgå og modtage Ja, kan indgå og modtage

Kommunikation Fælles, understøttes Navn på hjemmesiden

Fælles temaer mv. Ja, kan indgå og bidrage i udformning Ja, kan indgå hvis relevant 

Kontingent Betales centralt, en delmængde disponeres lokalt Betales lokalt, medlemskab af Lands-
foreningen betales årligt

Blad Alle medlemmer modtager Man modtager x antal til foreningen

Adgang til udvalg Ja, kan være med i arbejde Ja, kan indstille sager 

Demokrati Personligt medlem med rettigheder Foreningen får x antal pladser

Foruden disse to arbejdes der med tværgående faglige netværk, som går på tværs af lokal- og medlemsforeninger. Disse får 
et årligt driftstilskud. 


