
 

 

ÅRSBERETNING FOR FREDNINGS- OG BEVARINGSUDVALGET 

FOR PERIODEN MAJ 2019 – APRIL 2020 

 
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 sammensætning 

Ved genoptagelsen af udvalgets arbejde efter generalforsamlingen sidste år var der ingen 

ændringer i sammensætningen, og der skete heller ikke nogen ændringer i besættelsen af 

tillidsposterne, så udvalget ser p.t. således ud: 

Formand: Helge Torm 

Næstformand: Torben Lindegaard Jensen 

Ordinære medlemmer: 

Per Godtfredsen 

Allan Tønnesen 

Søren Hossy 

Jens Aaberg 

Inger Wiene, indtrådt i januar 2020 

Claus M. Smidt (repræsentant for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring) 

Susanne Havning (do., suppleant for CMS) 

Sekretær: Nanna Uhrbrand 

 

3. Udvalgets mødevirksomhed 

             3. juni 2019 i Borgergade 

12. august 2019 på restaurant Krøgers Have, Frederiksberg, i forbindelse med årets 

sommerudflugt, der blev afviklet i samarbejde med Frederiksberg-foreningen og om 

formiddagen havde Frederiksberg Hospital og efter frokosten Carlsberg Byen som 

udflugtsmål. 

16. september 2019 i Borgergade 

5. november 2019 i Borgergade 

Fællesmøde for alle udvalg: 27. november 2019 i Borgergade. 

20. januar 2020 i Borgergade 

15. april 2020: aflyst grundet corona-krisen 

 

4. Fredningsforslag fra vor side, der er færdigbehandlet af Slots- og Kulturstyrelsen i 

beretningsperioden og indstillet til fredning af Det Særlige Bygningssyn 
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Kunstmuseumsbygningen på Jernbanegade 13 i Odense, opført 1884-85 (tværbygning lidt 

senere) efter tegninger af murermester og arkitekt Fr. E. Andersen, Odense (1855-1937), 

bistået af ark. Schwanenflügel, tværbygning v/ark. Niels Jacobsen. Ejer: Odense Kommune. 

                  Sagen, der blev rejst af lokalforeningen, Byforeningen i Odense, i april 2018, og som  

              udvalget tog positivt op, udløste et fredningsforslag, fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen  

       5. november 2018. Året 2019 gik, uden vi hørte noget afgørende, men den 6. februar i år  

fremlagde Styrelsen forslaget for Det Særlige Bygningssyn, som billigede forslaget, der nu 

er i høring frem til 3. juni 2020. Intet tyder på protester af betydning. 

                   Det er interessant, at fredningen ikke bare gælder bygningskomplekset, men hele       

              matriklen som sådan. Nu er der ikke meget friareal på grunden, men fredning forebygger  

              uheldige ændringer, f.eks. i fortovsarealet, der går lige op til hovedfacadens sokkel ud mod  

              Jernbanegade. 

                   Vi kan derfor allerede nu tillade os at glæde os over det gode resultat af vore  

              anstrengelser, ligesom Byforeningen i Odense har udtrykt sin store tilfredshed med sagens  

              udfald. Hertil kommer, at Odense Kommune – efter delvis skepsis i begyndelsen – nu synes  

              at være helt indforstået med fredning. 

                   De nævnte reaktioner kunne erfares i Fyens Stiftstidende den 22. februar 2020, hvor  

              nyheden om statens positive holdning til fredning var slået stort op. 

 

A. Afvisning af fredningsforslag fra udvalget 

Bjørnebrønden i Nyk. F., 1930’erne. Skulpturanlæg ved Mogens Bøggild og Kaare Klint. 

Sagen rejst på lokalforeningens foranledning. Fredningsforslag afsendt til Slots- og 

Kulturstyrelsen den 29. oktober 2018. Behandlet to gange i Bygningssynet, første gang den 

7. februar 2019 og anden gang den 2. maj 2019, her med endeligt afslag til følge, meddelt 

Landsforeningen den 21. maj 2019. 

 

B. Fredningsforslag fremsendt før beretningsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen, 

       men endnu ikke færdigbehandlet af denne 

       Desværre er flere ældre fredningsansøgninger i venteposition i Styrelsen. Det yngste af     

       dem er forslaget for Galionsgården i Sønderho, fremsat af husets ejer og omtalt i sidste    

       årsberetning. Sagen blev fremsendt den 5. april 2019 til Styrelsen, men vi har intet hørt  

       om den siden da. 

 

C. Nye fredningsforslag, der er behandlet op til og i beretningsperioden og vedtaget i 

udvalget, men endnu ikke fremsendt til Styrelsen 

 

Udover de i pkt. 5 i sidste årsberetning nævnte bygninger skal her nævnes de nye sager. 
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A. Bagterpvej 24 i Hjørring, villa i bedre byggeskik, tegnet af Hjørring-arkitekten Jens 

Jakobsen i 1916. Anbefalet i januar 2019 af lokalforeningen i Hjørring og med positivt 

indstillet ejer. Besigtiget 12. maj 2019 af udvalgsformanden i forbindelse med årsmødet 

i Hjørring. Udvalget gik den 3. juni 2019 ind for rejsning af fredningssag. 

 

B. Torvet 13 i Præstø. Byhus fra 1908 i nationalromantisk stil. Forslagsstiller er ejeren 

Karen Margrethe Olsen i mail af 13. januar 2019. 

                    Forslaget udvalgsbehandlet positivt den 21. marts 2019. 

 

      D.    Fredningsforslag, vedtaget i udvalget på betingelse af afklaring af tilstanden i det indre  

               A. Den gamle amtsgård i Thisted.  Hovedfløjen er opført 1835-36 med by- og herredsskriver  

                      Emil Faye som bygherre, to etager. Efter bygherrens død i 1842 blev bygningen  

                      amtmandsbolig; 1844 tilbyggedes sidefløjen. 

                    Besigtiget udefra af forslagsstilleren (= udvalgsformanden) den 15. maj 2019.  

Udvalget for fredningssag den 3. juni 2019, hvis det indre er i orden. 

 

B. Carit Etlarsvej 3, Frederiksberg. Villa tegnet af J. D. Herholdt i 1851.  

Forslag fra Albert Sander Dalsgaard, Frederiksberg, i oktober 2016. Besigtigelse v/fmd. 

fandt sted dels i sommeren 2018, dels den 15. januar 2020, her sammen med ejer, som 

oplyste, at han var indforstået med fredning. 

                    Udvalget udtrykte den 20. januar 2020 interesse i rejsning af fredningssag, hvis det   

                    indre ikke er moderniseret for meget. 

 

C. Onsevig Station nær Nakskov. Opført o. 1910. 

Forslagsstiller: Udvalgsmedlemmet Torben Lindegaard Jensen den 7. januar 2020. 

Bygningens brugere er positive overfor fredning.  

Udvalget vil udfærdige fredningsansøgning, hvis det indre er i orden. (Vedtaget den 20. 

januar 2020). 

 

      E.    Forslag til fredning, afvist af udvalget  

A. To baghuse ved Strandvejen 84, Hellerup, Gentofte Kommune. Det ene opført 1922, det 

andet deromkring. 

Forslag om fredning stillet af udvalgsmedlemmet Jens Aaberg den 8. august 2019. 

Forslaget afvist den 5. nov. 2019, da de to bygninger ikke skønnes at kunne bære en 

fredningssag, og idet ejer har andre planer for bebyggelsen. 

 

B. ”Villereden”, Søgade 15 i Sorø. Opført til komponisten, lektor Heise i 1860 og tegnet af      

J. D. Herholdt i schweizerstil. Musikværelset dekoreret i pompejansk stil af G. F. Hilker. 
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Foreslået af Sorø Bevaringsforening. Udvalget positivt stemt pr. 21. marts 2019. 

Udvalgsformanden kontaktede Slots- og Kulturstyrelsen i håb om, at de ville 

gennemføre en fredningssag i eget regi, men Styrelsen fandt ikke villaen 

fredningsværdig. Udvalget afviste derpå, den 20. januar 2020, at rejse sagen i 

Landsforeningens navn. 

 

C. Smidstrupørevej 10, Rungsted Kyst, Hørsholm Kommune. Lystejendom, tegnet af Carl 

Brummer i 1917. SAVE-3. 

Sagen rejst i november 2019 af landskabsarkitekt Rikke Thiirman Thomsen, Valby, 

efterkommer af bygherren grosserer Ragoczy. 

Sagen afvist af udvalget den 20. januar 2020, da bygningen står tom og forfalder, og 

ejerne er imod fredning.  

  

D. Villa på Sjølundsvej 11, Hellebæk, Helsingør Kommune. Fra 1926 af Kay Fisker med 

SAVE-værdi 5.  

Sagen rejst den 8. august 2019 via Grethe Pontoppidan (NTA) af Martin Søberg. Drøftet 

på udvalgsmødet den 5. november 2019. Besigtiget af Per Godtfredsen, der 

konstaterede igangværende uheldig ombygning. Sagen derfor afvist den 20. januar 

2020. 

 

D. 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. 

 

1. Kirkevej 50 i Fangel By. Odense Kommune. 

Bondegården var til debat i 2018 (se sidste årsberetning), og ejer gik ind på bevaring. 

Det fortrød han i 2019, så der opstod igen en nedrivningssituation, og vi måtte følgelig 

indsende en ny indsigelse den 19. oktober 2019.  

I skrivende stund står gården endnu. 

 

2. Agervej 17, 8300 Odder. Bevaringsværdigt sommerhus fra 1920.  

Vor indsigelse, der i samarbejde med lokalforeningen i Odder blev indsendt den 14. 

januar 2019, gjorde sammen med andre indsigelser indtryk på kommunen, som den 19. 

maj 2019 nedlagde et § 14-forbud. Desværre fandt kommunen ud af, at sommerhuset 

var en del ombygget og ophævede derfor forbuddet den 3. februar 2020. 
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3. Allégården, Tårnbyvej 53A, 2770 Kastrup, Tårnby Kommune. Stuehus til 

bondegård/gartneri fra 1850’erne. 

Sagen er interessant ved, at bygningen ikke er SAVE-vurderet, men derfor ganske 

bevaringsværdig. Ved en vurdering ville den formentlig få karakteren 3 - mindst. 

På lokalforeningens opfordring er indsigelse imod nedrivningstilladelse (der i sådan en 

sag ikke medfører offentlig høring) sendt til kommunen den 26. februar 2020. 

I skrivende stund står bygningen endnu. 

 

 

4. Flødstrup Præstegård, stuehuset o. 1860, Nyborg Kommune. 

Menighedrådet har fremført planer om fjernelse af det eksisterende stuehus til fordel 

for et nyt i en udformning, der respekterer stedets ånd. 

I den anledning har vi i en skrivelse til kommunen den 3. marts 2020 anbefalet den 

foreslåede fremgangsmåde, idet det eksisterende stuehus ikke er særligt 

bevaringsværdigt, og man ved den foreslåede løsning bevarer præsteboligen på stedet. 

 

5. Fjordvejen 49A, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune. Længehus fra første halvdel af 1800-

tallet. Vurderet til 3 på SAVE-skalaen. 

Indsigelse sendt den 26. marts 2020. 

 

E. Protest mod fredningsophævelse 

Pakhuset ud mod Strandgade (adr. iflg. styrelsen: Torvet 17) i Fåborg.  

I anledning af Slots- og Kulturstyrelsens ønske om ophævelse af bygningsfredningen, 

tiltrådt af Det Særlige Bygningssyn den 2. juni 2019, foretog vi den 16. september 2019 i 

forståelse med den lokale bevaringsforening indsigelse med opfordring til, at bygningen i 

stedet blev en § 7a-fredning (”facadefredning”). 

Afvist af styrelsen den 13. december 2019, idet det skønnes, at også facaden er for ændret 

til, at fredning giver mening. 

 

F. Nyholm 

Fremtiden for Nyholm efter statens beslutning i januar 2018 om nedlæggelse af 

flådestationen dér har optaget udvalget siden sommeren 2018. 

I beretningsperioden har udvalgsformanden haft møde med repræsentanter for forsvaret 

og Forsvarets Ejendomsstyrelse i Holmens Kanal den juni 2019. 

Den 1. oktober 2019 deltog landsformanden og udvalgsformanden i en studietur til 

Karlskrona (flådestation og verdensarv), arrangeret af Christianshavns Lokalråd. 

Den 10. februar 2020 foretog udvalgsmedlemmerne Helge Torm, Claus M. Smidt og Inger 

Wiene sammen med landsformanden og Ole Kaae fra Planudvalget en besigtigelse udefra  
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af alle bygninger på Nyholm med henblik på overblik over de samlede værdier og hvilke 

holdninger Landsforeningen bør indtage til kommende udnyttelse af området til brug for et 

udspil overfor Københavns Kommune, der skal lave lokalplanforslag for i det mindste den 

sydlige del af Nyholm, som staten vil frasælge. 

Efter besigtigelsen har det vist sig, at Slots- og Kulturstyrelsen selv har godt fokus på 

området og vil komme med flere forslag til fredningsudvidelser – det vil spare udvalget for 

en del arbejde! 

 

G. Aarhus Universitet 

Udvalget har ikke siden sit møde i marts 2019 beskæftiget sig med Landsforeningens ønske 

om fredning af Aarhus Universitet, idet sagen blev taget ud af underudvalgenes regi. 

I dag kan vi glæde os over, at Landsforeningen har fremsendt forslag til (område)fredning. 

Det skete i september 2019. 

 

H. Katrinedal ved Stege 

Sidste enkeltsag, der tages med i denne årsberetning, er en bevaringssag, der rummer alle 

de elementer, som gør, at det bare går helt galt. 

Da jeg har skrevet om den i by&land i marts 2020, skal her kun siges lidt mere om 

udvalgets rolle, end der blev plads til i artiklen. 

Stridens æble var hovedbygningen i to etager med helvalmet tag, opført i 1808 efter 

tegninger af arkitekten Andreas Kirkerup. Ikke SAVE-registreret. 

Ejer fik nedrivningstilladelse af Vordingborg Kommune den 14. august 2019.  

Som udvalgsformand fik jeg først besked om nedrivningsplanerne den 22. august, altså da 

sagen for så vidt var afgjort. Et nyt nødråb fra anden side fulgte 2. september. Herefter 

kontaktede formanden bl.a. landsformanden for at gøre et forsøg på at redde situationen, 

f.eks. ved at finde en mæcen i 12. time. Det lykkedes ikke. Det eneste, vi opnåede, var – 

med ejerens venlige tilladelse – at få adgang til hovedbygningen den 3. oktober, så der 

kunne foretages en ilsom fotoregistrering af bygningens ydre og indre, mens genbrugsfolk 

bar døre m.v. ud. Få dage senere faldt bygningen. Sic transit gloria mundi! 

 

I. Landsforeningens fredningspolitik 

Man kan vist roligt sige, at frednings- og bevaringsarbejdet i Danmark, på de givne 

lovgivningsmæssige vilkår, generelt set ikke har de bedste betingelser. Der skabes rundt 

omkring mange positive resultater, men ulykkerne synes indimellem at stå i kø, især når 

det drejer sig om de ”blot” bevaringsværdige bygninger, som er kommunernes ansvar. 

    Landsforeningen er opmærksom på behovene for bedre love og regler. Det var temaet 

for det fælles bestyrelses- og udvalgsmøde ultimo november, hvor man havde besøg af den 

nye formand for Det Særlige Bygningssyn, kulturarvschef ved Odense Bys Museer Jens  
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Toftgaard. Han berettede om sine holdninger til synsarbejdet, og vi lagde vore ønsker frem, 

som Toftgaard senere fik tilsendt i renskrevet form, og hvorfor ikke gengive dem her i 

hovedtrækkene, så alle kan se, at vi tænker konstruktivt og fremadrettet: 

 

1) Fredningsloven og administrationen af denne skal give mulighed for at rumme næste 

generation af fredningsemner: Bygningsmassen efter 1945 og helheder. For at sikre 

dette foreslår vi, at SLKS nedsætter to arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe, med fokus på 

fredning af bygninger og grønne områder opført efter 1945 og en arbejdsgruppe, med 

fokus på områdefredning. 

2) At Landsforeningens tidligere indsendte fredningsforslag bliver præsenteret for Det 

Særlige Bygningssyn i 2020/21. 

3) At der bliver stillet øgede økonomiske ressourcer til rådighed for fredningsområdet.   

4) Nye fredninger under §7a, dvs. mulighed for facadefredninger og mulighed for at frede  

bygningsdele- og detaljer samt historisk inventar. 

5) Et øget tilsyn med de fredede bygninger (5-10 års syn), herunder en tættere og  

regelmæssig dialog med ejerne.  

6. At der etableres sikkerhedszoner omkring de fredede bygninger, således at nybygning i 

nærheden af en fredet bygning eller SLAV-værk vil kræve en særlig tilladelse.  

7. Tema-gennemgange. For de bygningstypologiske områder, hvor der er et manglende 

overblik, foretages tema-gennemgange. 

8. Generelt bedre kommunikation og formidling til kulturministeren, medlemmer af 

kommunalbestyrelserne og offentligheden om, hvorfor fredede og bevaringsværdige 

bygninger er vigtige for fællesskabet. 

 

 

P.u.v. 

 
Helge Torm, fmd. 

Sorø den 1. april 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


