
I samarbejdsforummet Kommune-
netværk – bygningskulturen i plan-
lægningen udveksler fagfolk viden og 
erfaring, som bringer kulturarven ind 
i byplanlægningen – og sikkert ind i 
fremtiden. Netværket er rettet mod 
administrationer, politikere og museer 
i alle landets kommuner. 
 Bevaringsværdige bygninger og 
kulturmiljøer er en væsentlig del af 
vores fælles kulturarv, og en ressource 
der gavner både den lokale livskva-
litet, turismen og boligpriserne. Men 
historiske bygninger og kulturmiljøer 
skal også leve op til moderne krav om 
funktion og bæredygtighed, hvilket 
gør sikring af kulturarven til en stor og 
aktuel udfordring. Fra en rundspørge 
i kommunerne ved vi, at blandt andet 
mangel på ressourcer gør, at det kan 
være svært at opretholde et stærkt 
fagligt miljø omkring udvikling og 
bevaring af relevante bygninger og 
kulturmiljøer i byerne og i det åbne 
land. 
 Malene Stentoft Sørensen, plan-
lægger i Jammerbugt Kommune, 
udtrykker det sådan her: 
 ”Jammerbugt Kommune har ikke 
noget kulturarvsteam. Vi har en pro-
jektgruppe, som arbejder med emnet, 
men vi er afhængige af at finde faglig 
sparring andre steder. Hvordan udpe-

ger og sikrer man områder af en by? 
Hvad er erfaringerne med bevarende 
lokalplaner? Hvordan skaber man 
ejerskab til kulturarven? Det er nogle 
af de spørgsmål, der kan opstå.”

Netværk holder  
kulturarvsgryden i kog

Bedre vidensdeling på tværs af kom-
muner og museer er en del af svaret, 
derfor har Realdania og Slots- og 
Kulturstyrelsen valgt at videreføre det 
kommunale netværk for bygnings-
kulturen i planlægningen. Det er et 
forum, hvor planlæggere, byggesags-
behandlere og museumsfolk både 
udveksler viden, metoder og erfarin-
ger indbyrdes og får inspiration udefra  
Det virker, slår Malene Stentoft Søren-
sen fast: 
 Netværket hjælper med at holde 
kulturarvsgryden i kog. Det giver kon-
kret inspiration og løsninger, og ikke 
mindst får vi mulighed for at vende 
problemstillingerne med andre, der 
kæmper med de samme udfordringer. 
Jeg ved, hvem jeg kan tage fat i, når 
det handler om kulturarv.”
 Andre peger på, at netværket er 
med til at professionalisere feltet i 
både kommuner og på museer. 
Bygningskulturens værdi afhænger 

af den opbyggede viden og følelsen af 
ejerskab i den enkelte kommune. Ved 
at inspirere hinanden kan planlæg-
gere, arkitekter og kulturhistorikere 
bedre formidle bygningskulturens 
værdi og potentiale. Med andre ord: 
Kulturarven har brug for et bredt spek-
trum af fagfolk, og fagfolk har brug for 
hinanden. 

Vidensdeling om bygningskultur
Kulturarven er en del af vores fælles hverdag, og den skal kunne følge med tidens krav. 

Af Anne-Line Møller Sutcliffe, Slots- og Kulturstyrelsen

Det kommunale 
netværk
Det kommunale netværk til-
byder fire årlige netværksmø-
der forskellige steder i landet, 
løbende inspirationsmails 
samt en stor bygningskultur-
konference i 2019. Realdania 
og Slots- og Kulturstyrelsen 
står bag netværket, der har 
eksisteret siden 2013. Med-
lemmerne tæller ca. 270 
planlæggere, byggesags-
behandlere, planchefer og 
museumsfolk fra 75 af landets 
98 kommuner og fra 20 for-
skellige museer. Læs mere på 
slks.dk/index.php?id=38635
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