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Historiske Huse den 15-12-2022 

 

 

Kære Lars Løkke, Kære Jacob Ellemann-Jensen, 

Det var med stor glæde, at jeg som direktør for Historiske Huse 

forleden erfarede, at den kommende regering udover Socialdemokratiet 

også omfatter Venstre og Moderaterne.  

Historiske Huse repræsenterer de private ejere af de fredede og 

bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ca. 75% af de private ejere af 

de fredede bygninger er medlem af Historiske Huse. Historiske Huse 

har 30.000 følgere på Facebook og næsten 10.000 modtager vores 

nyhedsbreve. 

Når jeg skriver netop i dag, skyldes det, at vi er bekendt med, at 

ministerposter nu skal uddeles og resort områder fordeles.  Jeg har 

som medlem af Det Særlige Bygningssyn i 3 perioder og som formand og 

præsident for Bygningskultur Danmark i 20 år og nu som direktør for 

Historiske Huse fulgt administrationen af vores byggede kulturarv. 

Det har i alle år repræsenteret et stort problem, at lovkomplekserne 

og administrationen af de fredede og bevaringsværdige bygninger ikke 

har hørt under samme ministerium.  
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Vi har i den seneste regeringsperiode haft svært ved at få 

lydhørhed, engagement og samarbejde hos og mellem de to ministre, 

under hvis resort de fredede og bevaringsværdige bygninger hørte.  

Vedtagelse af et forslag om beskyttelse af kulturmiljøer af national 

betydning blev kun vedtaget på initiativ fra Alex Ahrendtsen, DF. 

Nu er der skiftedag og dermed en ny mulighed for at få sammenhæng i 

administrationen af de fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Eftersom de fredede bygninger ligger i kulturministeriet, bliver 

især de fredede boliger i vidt omfang behandlet som 

museumsgenstande. I dette ministerium ligger jo netop også museernes 

administration. Det præger kulturen, og den måde bygningerne 

administreres på. Man tvinger nutidens ejere af fredede huse, til at 

bo og opretholde en livsstil, som var husmoderen stadig 

hjemmegående. Det er udtryk for en musealiseret administration. 

Vi er enige med tidligere kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen, 

Professor Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus, når han i et 

debatindlæg i Byrummonitor den 31. oktober skriver, at det er blevet en 

udbredt, men fejlagtig opfattelse at de fredede bygninger er noget skrøbeligt og musealt. 

For bygninger, som ønskes bevaret som museumsgenstande kan placeres 

på frilandsmuseer. De fredede bygninger har derimod en anden status, 

idet der i bygningsfredningslovens § 1, stk. 2, står skrevet, at 

ved lovens administration skal der lægges vægt på, at de bygninger, der værnes, får en 

hensigtsmæssig funktion, der under hensyntagen til bygningernes særlige karakter tjener til 

deres opretholdelse på længere sigt. 

Vi er enige med Mogens A. Morgen, når han skriver: Netop denne paragraf gør, 

at de fredede bygninger er alt andet end museumsgenstande, som man ikke må pille ved. 

Tværtimod stiller paragraf 1, stk. 2, krav om, at de fredede bygninger skal benyttes. 

Og videre - Ud fra et overordnet perspektiv er det åbenlyst uhensigtsmæssigt, at landets 

bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøerne med deres primære ophæng i planloven er 

placeret i Indenrigs- og Boligministeriet, mens de fredede bygninger med deres primære 

ophæng i bygningsfredningsloven er placeret i Kulturministeriet. 
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Vi er ligeledes enige, når han påpeger, at et bedre samspil mellem 

lovkomplekserne er afgørende for, at vi i den fremtidige udvikling af byer og landdistrikter i 

højere grad end i dag kan sikre den arkitektoniske kvalitet i såvel de bevaringsværdige 

bygninger som kulturmiljøerne og de fredede bygninger. 

Derfor er det Historiske Huses håb, at den kommende regering måtte 

have forståelse for nødvendigheden heraf og tage de nødvendige skridt 

til, at den samlede byggede kulturarv placeres under eet ministerium, 

så der skabes sammenhæng i beskyttelsen af denne.  

Mange venlige hilsner  

 

Birthe Iuel 

Direktør Historiske Huse 

 

 

 

 

 

 

Læs vedhæftede kopi af debatindlæg i Byrummonitor 


