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Sidste år kunne fredningsloven i Danmark fejre 100 år. Det blev bl.a. 
markeret med bogen Fredet. Bygningsfredning i Danmark 1918-2018. 

Byens Netværk havde allieret sig med den ene af bogens forfattere, 
arkitekturhistoriker Jannie Rosenberg Bendsen, der tog os med på en 
byvandring gennem Københavns indre by. Med stop ved forskellige 
fredede bygninger blev vi klogere på, hvilke bygningsfredninger op 
gennem historien og dermed også, hvilken bygningsarv vi har tillagt værdi, 
hvordan fredningsloven har ændret sig og hvilke problematikker, der 
arbejdes med inden for fredning i dag. 

Da fredningsloven trådte i kraft i 1918, fulgte en liste med 1156 fredede 
bygninger. Dengang var der ingen dialog med ejeren af den fredede 
bygning forud for fredningen, og ligesom i dag var der kritiske røster, der 
mente, at loven var en krænkelse af den personlige ejendomsret, og at 
den ville få byernes udvikling til at gå i stå. Mange af de bygninger, der 
blev fredet i 1918, lå i Ribe, og her var man også særligt kritisk over for 
den nye lov. I dag lever Ribe i høj grad af den velbevarede gamle by.

Siden 1918 er listen af fredede bygninger vokset til ca. 9000, men det sker 
også, at bygninger bliver taget af listen på grund af grove ombygninger.



Vi startede byvandringen foran C.F. Hansens Metropolitanskolen, 
som var blandt de første bygninger, der blev fredet i 1918.





Aktive folkekirker kan ikke fredes, fordi de hører under folkekirkeloven. Dog kan religiøse 
bygninger, der ikke er folkekirker, godt fredes. Det gælder blandt andet for Reformert Kirke.



Det var ikke muligt at frede husrækken, der ses på det gamle fotografi, 
og bysituationen op mod Rundetårn er derfor en hel anden i dag.



Dronningegården er et eksempel på en fredet funktionalistisk bygning. 
Bygningen blev fredet kun 51 år efter den stod færdig, selvom man 
fortrinsvist freder bygninger, der er omkring 100 år gamle.



I dag kan man ifølge fredningsloven ikke frede bymiljøer, men kun enkeltstående 
bygninger. For at sikre et sted som Nyhavn, må man derfor frede hele husrækker.



John Kørners ”Reflecting Problems” 
er et billede på alle de gode ting, 
problemer kan føre med sig.

Vi sluttede turen ved Skuespilhuset, hvor 
vi nød forårssolen med en kold drik. Tak for i dag.


