Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
ÅRSBERETNING FOR FREDNINGS- OG BEVARINGSUDVALGET
FOR PERIODEN APRIL 2021 – 7. MAJ 2022
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
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 fortsat var en del ramt af
corona-pandemien i 2021, men nu er vi på fulde omdrejninger igen.
Af udvalgsmøder er i perioden gennemført følgende:
Det første møde i beretningsåret var et ordinært møde onsdag den 30. juni 2021 i
Borgergade 111, København.
Der blev sammesteds holdt et nyt udvalgsmøde den 16. november 2021, og endelig holdt
vi møde igen den 9. februar i år.
Af ekskursioner har der været et par stykker. Den første gik til Nakskov den 9. juni 2021.
Anledningen var planer om ny brug af den fine, gamle havnebygning fra 1921, tegnet af
Fritz Preisler.
Der var kommet et forslag om fredning fra et privat medlem af Landsforeningen, så vi
måtte da se nærmere på sagen, som i øvrigt skulle og skal ses i sammenhæng med den
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store bevaringsindsats i Nakskov, som en bevilling på 150 mill. kr. fra A. P. Møller-fonden
har gjort mulig. Vi blev modtaget af chefen for projekt Nakskov 2030, Tim Jeppesen, og et
par medarbejdere. De viste os rundt i byen, og vi kom ind i både Havnebygningen og det
gamle toldkammer lige ved siden af. Fredningssag kommer der dog, må det fremhæves,
ikke ud af besøget. Deltagerne var undertegnede, Allan Tønnesen, Claus M. Smidt og
Nanna Uhrbrand samt landsformanden.
Den 21. juni 2021 deltog udvalgsformanden i Have- og Landskabsudvalgets tur på Nyholm.
Om Nyholm mere senere.
En påtænkt sensommerudflugt for udvalget til Jernbanebyen på Vesterbro, der måtte
aflyses i 2020, måtte også opgives i 2021, så nu siger vi alle gode gange tre!
Der kom dog en lille ekskursion mere i dette forår. Den gik til Vridsløselille Fængsel den 24.
marts. Guide var Henny Meschnickow fra museet på fængslet. Endvidere medvirkede Lena
Corselli fra en lokal gruppe, der kæmper for bevaringen af det særlige miljø i og ved
fængslet. Om fængselssagen som sådan mere senere. Deltagerne var undertegnede, Allan
Tønnesen, Jens Aaberg, Claus M. Smidt og Susanne Havning samt landsformanden.
4. Fredningsforslag fra vor side, der er færdigbehandlet af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) i
beretningsperioden med fredning til følge
Tuborgvej 99, Hellerup, Gentofte Kommune.
Fredning omfatter både villaen og haven.
Villaen er opført i beton i 1940 i funkis-stil efter tegninger af arkitekten Tyge Hvass til eget
brug. Haven blev anlagt efter tegninger af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen.
Nuværende ejer bad i 2014 Landsforeningen om at få villaen fredet. Udvalget rejste
fredningssag pr. 4. januar 2016. 4. november 2021 sagde Det Særlige Bygningssyn god for
fredning, og efter en høringsfase fik vi den 21. april i år underretning om, at Slots- og
Kulturstyrelsen har indstillet ejendommen til fredning overfor Kulturministeriet. Nu
mangler kun tinglysningen. Vi er meget tilfredse med resultatet – men ikke med den
langvarige sagsbehandling!
5. Fredningsforslag fremsendt af udvalget i beretningsperioden og under vurdering i Slotsog Kulturstyrelsen
5.1 Villaen på Christiansgade 24, Hjørring.
Tegnet af den lokale arkitekt Jens Jakobsen (1887-1968) i 1916 til eget brug.
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Sagen blev rejst af ejerne i forbindelse med årsmødet i Hjørring, og udvalget gik ind for
forslaget i løbet af 2019. En formel fredningsansøgning er dog først fremsendt til Slots- og
Kulturstyrelsen for to dage siden. Vi beklager meget dette langsommelige forløb!
5.2 Torvet 13 i Præstø.
Tegnet af den lokale tømrermester Ole Peter Jensen i 1908 til en sagfører.
Også denne sag har været under behandling i Landsforeningens regi i urimelig lang tid, men
er ligeledes fremsendt til Styrelsen for et par dage siden.
6. Fredningssager under positiv behandling i udvalget
6a. Carit Etlarsvej 3, Frederiksberg.
Villa tegnet af J. D. Herholdt i 1851.
Efter nogle års tilløb med kilderesearch med stor hjælp fra Ditte Thye,
Frederiksberg-foreningen, flere besøg på stedet (senest den 9. februar i år) og
forhandlinger med den positivt indstillede ejer, Sten Ekman, besluttede udvalget sig den 9.
februar i år for at rejse fredningssag for denne bygning, der har den særligt fine status, at
den må betragtes som landets ældst bevarede villa. Allan Tønnesen har påtaget sig det
store arbejde at udarbejde fredningsforslaget.
6b. Jernbanevej 18, Holbæk.
Opført 1916 efter tegninger af Ivar Bentsen i bedre byggeskik til bolig og kontor for en
landinspektør.
På initiativ fra ejerne, arkitekterne Camilla og Karsten Rønnow, har vi besigtiget villaen i
oktober 2021 og ved mødet i udvalget den 16. november 2021 besluttet at rejse
fredningssag. Fredningsansøgning er dog ikke skrevet endnu.
7. Afslag på fredningsforslag udefra
Radiotelegrafstationen OXA på Nyholm.
Fredning er forsøgt tidligere, i 2005, men forgæves. På fornyet anmodning fra brugerne i
begyndelsen af 2021 fra brugerne tog vi sagen op igen, men afviste ved udvalgsmødet den
30. juni 2021 at rejse ny fredningssag med den begrundelse, at der ikke var nyt i sagen.
Dog lagde vi et godt ord ind for bygningen i vore kommentarer til Styrelsens forslag til
fredningsudvidelser på Nyholm, jfr. afsnit 9.
8. Indsigelser i nedrivningssager og andre byggesager
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
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bygninger med SAVE-karakteren fra 1 til 3 bliver taget op til nøjere behandling, mens
bygninger med SAVE 4 normalt lades ude af betragtning.
Indsigelser er gjort i denne beretningsperiode for følgende bygninger/ejendomme:
8a. Magleby Præstegård, Kirkeby 1, Magleby, 5935 Bagenkop, Langelands Kommune.
To gamle bindingsværksudlænger til præstegården kom i fare for nedrivning, hvorfor
indsigelse blev fremsendt til kommunen den 15. maj 2021.
8b. Borgere på Ærø henledte i sensommeren Landsforeningens opmærksomhed på planer
om nyt baghus til Nørregade 51, Ærøskøbing. I en skrivelse til Ærø Kommune den 29.
september påpegede vi den gældende lokalplans bevaringsbestemmelser og frarådede
dispensation fra disse. Sagen verserer endnu, idet den lokalt er anket til Planklagenævnet.
8c. Forhuset til Algade 14, Nyelands Gård, 4220 Korsør.
Forhuset blev opført i senklassicistisk stil i 1843 af købmand Nyeland. Forhuset var den
sidste rest af en firelænget købmandsgård, men arkitektonisk værdifuld i sig selv og af
umådelig stor betydning for gadebilledet. For hele den historiske bymidte var der i oktober
2018 vedtaget en ny lokalplan med bevaringshensigter.
Planer om nedrivning af forhuset, der fremkom i 2021, tog vi afstand fra i en indsigelse
til Slagelse Kommune den 18. november 2021. Et flertal i byrådet fastholdt tilladelse til
nedrivning. Udvalgsformanden betegnede i Byrummonitor for april 2022 lokalplanen som
værdiløs. Forhuset er væk i dag. I hele sagsforløbet har vi været i nær kontakt med Korsør
Bevaringsforening.
8d. Skorsten til det gamle sindssygehospital fra 1880’erne i Middelfart, Teglgårdsparken
114.
Skorstenen, der blev bygget til hospitalets vaskeri har både stor kulturhistorik betydning og
er et vartegn for hele den gamle bebyggelse.
Indsigelse til Middelfart Kommune fremsendt den 5. december 2021.
8e. Integreret udhus i grundmur fra 1927 på Sildeballe 30, Samsø, med bevaringsværdi 3.
(Stuehus af ældre dato i bindingsværk).
Indsigelse fremsendt til Samsø Kommune 9. december 2021.
8f. Stuehuset til Assensvej 152A, Stenstrup, Svendborg Kommune.
Da det i bybilledet markante, historicistiske stuehus med SAVE 2 blev truet af nedrivning,
sendtes den 15. februar 2022 en protest til Svendborg Kommune i forståelse med
lokalforeningen. Tilladelse til nedrivning blev givet af kommunen den 3. maj 2022.
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8g. Det gamle apotek på Vestergade 15-17, 8620 Kjellerup, Silkeborg Kommune.
I forståelse med lokalforeningen i Silkeborg sendte vi den 7. marts 2022 indsigelse til
Silkeborg Kommune mod planer om fjernelse af den gamle apoteksbygning, et gadehus af
især kulturhistorisk værdi i sig selv og af stor betydning for gadebilledet. Et enigt plan- og
vejudvalg besluttede den 5. april, at det gamle apotek skal bevares, og nedlagde derfor et
§ 14-forbud mod nedrivningsplanerne.
8h. Den gamle klejnsmedje i Valby, Valby Langgade 55.
Denne historiske bygning, som udvalget også beskæftigede sig aktivt med sidst i 2020,
måtte vi se på endnu engang på Valby-arkivets opfordring.
1.april 2022 sendte vi da til Københavns Kommune en erklæring om bygningens betydning
i sig selv og for hele det gamle Valby. Kommunen har udskudt afgørelsen til oktober.
9. Nyholm
Nyholm og fremtiden for dette unikke, kulturhistoriske miljø har længe været i udvalgets
fokus, som det fremgår af tidligere beretninger. Vi har overvejet nye fredninger, men i
denne beretningsperiode er der så sket det meget glædelige, at Slots- og Kulturstyrelsen
selv har fremlagt forslag til omfattende fredningsudvidelser med høringsfrist pr. 31. august
2021, forlænget til 28. oktober.
I en skrivelse af bakkede vi op om Styrelsens tiltag. Pr. 13. januar i år besluttede
Styrelsen at frede de 13 bygninger og andet, som der var tale om.
Selv med nyfredningerne er der dog områder tilbage på Nyholm, hvor der kan bygges
nyt, så den hellige grav er ikke velforvaret, hvad udvalgsformanden gjorde opmærksom på i
et læserindlæg i Berlingske den 24. januar 2022 og i et interview med ugeavisen Søfart for
31. januar 2022.
10. Nyboder
Også for dette område, hvor der er foretaget flere fredninger i årenes løb, fremkom
Styrelsen i forsommeren 2021 med et forslag til omfattende fredningsudvidelser, gående
på gadestrøgene mellem flere husrækker og på de frie arealer med kunstværker.
I en skrivelse af 30. september 2021 i høringsrunden bakkede vi kortfattet op om
forslaget, men beklagede den udetaljerede beskrivelse af netop kunstværkerne med
direkte tilstødende omgivelser.
11. Vridsløselille Fængsel
17. april 2022 har udvalget indsendt kommentarer til Albertslund Kommunes ”Forslag til
masterplan for Vridsløse”. Den omfatter hele det område, som Vridsløselille Statsfængsel
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har ligget på siden 1859, et ret enestående kulturmiljø i sig selv. Fængslet er nedlagt
og skal nu tjene nye formål. Masterplanen indebærer dels bevaring, dels meget nyt
byggeri på alle sider af det, i op til 7 etager.
Bevares skal det fra Olsenbande-filmene berømte indgangsparti med nærmeste
bygningsomgivelser og visse fritliggende funktionærboliger samt inspektørboligen,
hvorimod de fire, radiære fængselsfløje, selve kernen i fængselskomplekset, skal rives ned
– et udtryk, som myndighederne dog ikke tør tage i sin mund! Vi går i kommentarerne i
for forbøn for disse fængselsfløje, også fordi nedrivning og nyt byggeri vil medføre langt
mere CO2-udslip end ombygning til boligformål.

p.u.v.
Helge Torm, fmd.
Sorø den 5. maj 2022

