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“Jeg og det Parti, hvortil jeg hører, hævder på det bestemteste 
Ejendomsretten … men her er et Punkt, hvor der maa sættes en 
Grænse for den private Ejendomsret, fordi disse gamle Bygninger 
ikke i almindelig Forstand er Enkeltmands Eje. De er hele Samfundets 
Eje, og Samfundet har Ret og Pligt til at værne om dem.” (1916)

Frederik Sporon-Fiedler (1861-1933), hofjægermester, godsejer til 
Nordskov, medlem af Rigsdagen.
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Forord

At værne landets ældre bygninger

“Loven har til formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kultur-
historisk eller miljømæssig værdi …”

Sådan lyder indledningsordene i Lov om bygningsfredning og bevaring af byg-
ninger og bymiljøer, som Danmarks gældende bygningsfredningslov med 
sine seneste ændringer betitler sig. Denne lov er således det seneste skud på 
lovgivningen om bygningsfredning her i landet, hvis første spire så dagens 
lys i 1918. Lovgivningen om at værne vor bygningshistoriske kulturarv fylder 
således i år 100 år. Med kong Christian X’s underskrift stadfæstedes den 12. 
marts 1918 den af Rigsdagen vedtagne bygningsfredningslov, og dermed ind-
varsledes det siden da gældende offentlige ansvar for at værne landets ældre, 
fredningsværdige bygninger.

Godt en halv snes år tidligere, den 23. maj 1907, “afholdtes et Møde i Køben-
havn angaaende Dannelsen af en Forening til Bevaring af gamle Bygningsvær-
ker”, som det hedder i det mødereferat, der også omtalte, “at paa dette Møde 
vedtoges Dannelsen af: Foreningen til gamle Bygningers Bevaring”.

Således lyder kundgørelsen om foreningens fødsel i det første hæfte med 
“Meddelelser fra Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring … ved Vilh. Loren-
zen, Foreningens Sekretær”. Det var foregangsmænd som bl.a. arkitekterne H.B. 
Storck, Martin Nyrop og Martin Borch, der tog initiativet til foreningens stiftelse. 
Det meddeltes videre, at H.B. Storck blev valgt som foreningens første formand, 
og at bestyrelsen havde ansat cand.mag. Vilhelm Lorenzen som foreningens 
sekretær. Og det var netop foreningens sekretær, Vilhelm Lorenzen, der stod 
fadder til den stadig eksisterende, offentlige institution, Det særlige Bygnings-
syn, der i loven af 12. marts 1918 nedsattes af Undervisningsministeriet (i dag 
beskikkes synsmedlemmerne af Kulturministeriet). Samtidig kundgjordes, at 
foreningens første generalforsamling den 12. december 1907 havde vedtaget 
foreningens love “i deres endelige form”, som det hedder.

Og i disse foreningsloves § 1, formålsparagraffen, tilkendegives det, at “For-
eningens Opgave er at værne om vore gamle Bygninger, vække Interesse for 
og udbrede Kundskab om dem”. Og disse ord blev også fastholdt, således som 
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de var formet i 1907: den samme formulering, som stadig står den dag i dag i 
foreningens love, og som foreningen stadig fastholder som sit fremmeste mål.

Dette er ikke nogen tilfældighed: At den nu 111 år gamle, landsdækkende for-
enings formålsparagraf og formålsparagraffen i landets bygningsfredningslov 
i dagens Danmark benytter den samme vending: “at værne”. Netop “at værne” 
landets ældre, kulturbærende bygninger er udtryk for den frugtbare vekselvirk-
ning, der her i Danmark eksisterer mellem landets folkelige bevægelser og lov-
givningsmagten og den netop ofte heraf affødte lovgivning, som således i mange 
tilfælde i lovens senere ord afspejler befolkningens ønsker og mål.

Som medlem af foreningen i mere end en menneskealder, som tidligere besty-
relsesmedlem og foreningsformand, hilser jeg derfor foreningens initiativ til 
at udgive en bog som den nærværende som et naturligt og fortrinligt udslag af 
den netop omtalte vekselvirkning mellem befolkningens ønsker og den deraf 
udsprungne lovgivning.

Der har i Danmark stedse været et tæt samarbejde og en snæver veksel-
virkning mellem det folkelige, det ideelle og det fagkyndigt baserede element 
i dansk bygningsbevaring og de ofte heraf fremståede lovgivningsinitiativer.

Og takket være fremsynede pionerer, der fik opbakning fra befolkningen, har 
vi i dag en kulturarv, vi kan forvalte og bære videre til kommende generationer. 
Mit håb er, at denne bog og dens emne, den danske lovgivning om bygnings-
fredning, fortsat vil være til inspiration og være en ledetråd for vores bevaring 
af den danske bygningskultur.

Erik Wassard
Januar 2018
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Foreningens forord

23. maj 2007 var det 100 år siden, at Foreningen til gamle Bygningers Bevaring 
blev stiftet. Det blev fejret ved en reception i Helligåndshuset i København. Ved 
den lejlighed var den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, til stede og 
talte. Senere samme år tiltrådte undertegnede som formand for foreningen. 
Nu, knap 11 år senere, er det 100 år siden, at bygningsfredningsloven trådte i 
kraft. Om nogen var foreningen den drivende kraft bag den nye lov. Derfor har vi 
valgt at markere jubilæet. En række af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Ulla 
Kjær, Hanne Christensen, Jens Hendeliowitz og Mikael K. Fogde, har sluttet op 
om initiativet og bidraget til nærværende bog. Udefra har vi hentet historikeren 
Allan Tønnesen, landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, den tidligere bank-
funktionær Torben Lindegaard Jensen samt advokat Bonnie R. Mürsch. Alle skal 
takkes hjerteligt for deres engagerede medvirken.

Når det har været muligt at udgive bogen, skyldes det en arv fra foreningens 
afdøde sekretær, overinspektør, dr.phil.h.c. Harald Langberg samt donationer 
fra Dreyers Fond og Realdania. Jeg bringer en stor tak til disse.

Bogen er redigeret af Allan Tønnesen og Claus M. Smidt under medvirken af 
Ulla Kjær.

Det har været alle bidragydere magtpåliggende at pege på de forbedringer, der 
i dag føles nødvendige for at sikre den byggede kulturarv. Derfor er bogen ikke 
blot en nøgtern beskrivelse af loven og dens nu 100-årige historie, men tillige 
et bud på, hvad det er, vi stadig savner i vor stræben efter at sikre det bedste og 
mest karakteristiske af dansk bygningskultur til alle tider.

Claus M. Smidt
Formand for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring
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