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Fredning af Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13, Odense Kommune 

 

Afgørelse 

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Fyns Kunstmuseum, 

bestående af forhus og tilbygning, 1884-85 af Frederik Emil Andersen og Emil 

Schwanenflügel; udvidet 1896-97 af Niels Jacobsen samt de umiddelbare 

omgivelser på matrikel 1281, Odense Bygrunde, Jernbanegade 13, Odense 

Kommune. 

 

Beslutningen er truffet efter § 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af 

bygninger og bymiljøer. 

 

Baggrund 

Slots- og Kulturstyrelsen underrettede jer i brev af 20. februar 2020 om, at 

Det Særlige Bygningssyn har indstillet Fyns Kunstmuseum bestående af 

frede forhus og tilbygning (1884-85 af Frederik Emil Andersen og Emil 

Schwanenflügel; udvidet 1896-97 af Niels Jacobsen), samt de umiddelbare 

omgivelser på ejendommen til fredning. Samtidig igangsatte styrelsen en 

høring herom. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger hertil.  

 

Begrundelse 

Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Fyns Kunstmuseum (1884-85 af Frederik 

Emil Andersen og Emil Schwanenflügel; udvidet 1896-97 af Niels Jacobsen), 

samt de umiddelbare omgivelser på Jernbanegade 13, Odense Kommune, har 

de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. 

 

Fyns Kunstmuseum udgør et særdeles velbevaret eksempel på en af de første 

museumsbygninger opført i den danske provins efter grundlovens indførelse i 

1849. Fyns Kunstmuseum er endvidere et godt eksempel på en historicistisk 

bygning med et eksteriør stærkt inspireret af klassicismen, hvorved 



 

Side 2 

bygningen fungerer som et markant arkitektonisk indslag i det centrale 

Odense. Interiøret afspejler gennem sin velbevarede og 

logiske rumfølge, de oprindelige og velbevarede overflader og den rige 

detaljering endnu stærkt sin oprindelse som den første museumsbygning på 

Fyn. 

 

De bærende fredningsværdier i Fyns Kunstmuseum knytter sig i det ydre til 

det samlede grundmurede bestående af forhus og tilbygning i tre etager med  

Skiferklædte og metalinddækkede tage, skorstenspiber, ældre 

tagvinduer og rytterlys. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele 

og -detaljer, herunder trapper, døre, vinduer med alle detaljer samt plinter til 

skulpturer og i særdeleshed den malede frise samt den traditionelle 

materialeholdning. 

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den velbevarede 

oprindelige planløsning i forhus og tilbygning med forhal, trapperum med 

hovedtrappe med adgang til udstillingssalene i forhus og tilbygning samt den 

storslåede skulpturhal. Hertil kommer alle ældre bygningsdele og -detaljer, 

herunder de pudsede lofter, herunder de synlige bjælkelag, kassettelofter, 

ovenlysvinduer og stukkatur, de ældre planke-, flise- og bræddegulve 

hovedtrappe og bagtrappe med samtlige detaljer, alle typer ældre fyldingsdøre 

med tilhørende gerichter, overstykker og beslagværk, de uudnyttede loftrums 

synlige tagværker og fritstående skorstene samt skorstensmassiverne. De 

bærende fredningsværdier knytter sig i betydelig grad til bygningens 

overordnede historicistiske stiludtryk i det indre. Endelig kommer den 

traditionelle materialeholdning. 

 

Styrelsen vil efter klagefristens udløb drøfte muligheden for at få lavet en 

farvearkæologisk undersøgelse med jer. 

 

Klagevejledning 

I kan klage til kulturministeren over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor beslutningen er offentligt 

bekendtgjort på hjemmeside, 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-

foregaar-det/nye-fredninger-ophaevelser-mv/. Offentliggørelserne på 

hjemmesiden er sorteret alfabetisk efter, hvilken kommune ejendommen 

ligger i. 

 

Hvis I ønsker at klage, skal I indgive klagen skriftligt til Slots- og 

Kulturstyrelsen. I kan indsende klagen pr. mail til bygogplan@slks.dk. 

Styrelsen sender klagen videre til Kulturministeriet sammen med den 

påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.    

 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-foregaar-det/nye-fredninger-ophaevelser-mv/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-foregaar-det/nye-fredninger-ophaevelser-mv/
mailto:bygogplan@slks.dk
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Klage indsendt inden fristens udløb har opsættende virkning for 

beslutningen. Det betyder, at bygningen er fredet under behandlingen af en 

eventuel klagesag, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

 

Konsekvenser 

En fredning betyder bl.a., at I skal søge Slots- og Kulturstyrelsen om en 

tilladelse, hvis I vil foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud 

over almindelig vedligeholdelse. 

 

Dette følger af § 10 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. 

 

Undtaget herfra er visse typer af bygningsarbejder, som kan iværksættes på 

grundlag af skriftlig underretning, jf. § 10, stk. 5, i lov om bygningsfredning 

og bevaring af bygninger og bymiljøer. Reglerne herfor fremgår af 

bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af 

bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning. 

 

Offentlig bekendtgørelse og tinglysning 

Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af beslutningen 

på sin hjemmeside, 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-

foregaar-det/nye-fredninger-ophaevelser-mv/, og tinglyse fredningen. I vil 

modtage en kopi af tinglysningen, når den foreligger. 

 

Bygningsfredningen skal respekteres af ejendommens ejer, brugere og andre 

indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er 

opnået.  

 

Dette følger af § 7, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 

og bymiljøer. 

 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Merete Lind Mikkelsen 

Enhedschef, Arkitekt MAA 

 

LINKS 

 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219  

 

 

 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-foregaar-det/nye-fredninger-ophaevelser-mv/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-foregaar-det/nye-fredninger-ophaevelser-mv/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219
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 Bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af byg-

ningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underret-

ning, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/159  

 

 

 

SENDT TIL 

 

Odense Kommune, CVR-nummer: 35209115; bkf@odense.dk 

 

Det Fynske Kunstakademi, info@detfynskekunstakademi.dk 

Odense Bys Museer, museum@odense.dk 

Byforeningen for Odense, info@odensebyforening.dk 

Kulturmiljøråd Fyn, kulturfyn@gmail.com 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, mail@byogland.dk 

Bygningskultur Danmark, info@bygningskultur.dk 

Europa Nostra Danmark, e.vind@mail.dk 

Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sekretariat@byfo.dk 

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, ulla.kjaer@natmus.dk 

Akademisk Arkitektforening, hoeringssvar@arkitektforeningen.dk 

Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring, abu@guldfeldt.dk 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/159
mailto:bkf@odense.dk

