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Bevaring contra forandring 

Forandring 
 

Traditionelt: trussel 

mod bevaring 

Bevaring 
 

Traditionelt: 

forsvar mod 

forandring 



Bevaringsrelaterede 

 transformation       revival    beskyttelse  
borttage      gendigtning             tilføje  
autentisitet       konservering   fornyelse  
reparation    rekonstruktion    genbrug    
renovering  udskiftning    omdannelse      
revitalisering    restaurering    vedligehold 
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Kopi – går det an? 

Bauhaus 

Dessau 

 

Broen i 

Mostar 

før nu 

Jakriborg 

http://paulimrie.files.wordpress.com/2012/01/bauhaus2.jpg


Verdensarv: 3(4) af i alt ca. 900 

Monumenter med en enestående 

universel værdi for menneskeheden 

(UNESCO) 
 

 

 

Fredede bygninger: 9.000 

Bygninger/anlæg af national betydning 

Bygningsfrednings- og bevaringsloven 
(Kulturstyrelsens ansvarsområde) 
 

 

 

Bevaringsværdige bygninger: 300.000 

Bygninger af lokal eller regional 

betydning 

Bygningsfrednings- og bevaringsloven  

+ planloven (+ museumsloven) 
(Kommunernes ansvarsområde) 

 

Bygningsbevaring – tre niveauer 



Bevaring – et ’moderne’ begreb 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Athen_Baustelle_Akropolis_20020809-262.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Athen_Baustelle_Akropolis_20020809-262.jpg&usg=__Q7GXNHFrWjMO3z85p3lSxonvaCM=&h=1536&w=2048&sz=681&hl=da&start=13&zoom=1&tbnid=8QuXkCfpXF4cLM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=hJxUT7GpI4vMsgbgv-TnCw&prev=/search?q=akropolis+athen&hl=da&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


2 teoretiske hovedretninger 

 Antikvarisk orienterede Rationalister - ville i historisk  

romantikere iver forandre monumenterne 

 

A.N.Didron (Frankrig) E.-E.Viollet-le-Duc (Frankrig) 

John Ruskin (England) G.Gilbert Scott (England) 

W.Morris (England) Høyen, Nebelong, Storck (DK) 

  



Viollet-le-Duc versus Ruskin 

    HVAD?    HVORDAN? 

   (værdier)    (principper) 

 
Viollet-le-Duc idéen, tanken, princippet, form   l'unité-de-style 

(1814-1879) lovmæssigheden, stilen   tilbageføring 

 

Ruskin  erindringen, alder, ånd,    dø-i-skønhed 

(1819-1900) materiale, det sublime, 

det pittoreske 



Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc 

Om restaurering: 
  

Ordet og fænomenet 
er moderne.   

At restaurere et 
bygningsværk, det  er 
ikke at vedligeholde 
det, reparere det eller 
genskabe det, det er 
at retablere det i en 
fuldfærdig skikkelse, 
som det måske aldrig 
har haft på noget 
bestemt tidspunkt. 
 

E.-E.Viollet-le-Duc 

1814-1879 



Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc 



John Ruskin 1819-1900 

“It [restoration] means the     

most total destruction which  

a building can suffer” … 

 

“It is impossible, as impossible as  

to raise the dead, to restore  

anything that has ever been  

great or beautiful in  

Architecture” 



John Ruskin 

Take proper care of your  

monuments, and you will not  

need to restore them. 

… better a crutch than a lost limb; 

 

J. Ruskin 



 
 
 
 
”Unintentional monuments” 

 
Aldersværdi  Historisk værdi  (absolutte værdier) 
betragtelig alder  historisk vidnesbyrd 
skrøbelighed  
og forgængelighed begivenhed eller epoke 

 
Brugsværdi  Kunstværdi  (relative værdier) 
   æstetisk værdi 

Alois Riegl  1858-1905 



Johannes Exner   

   (1926 -  ) 

Sverre Fehn  
(1924 – 2009) 
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Jørgen Elsøe Jensen:  

Danmarks middelalderlige byplaner 
 

• Købstæderne er oversete kulturmonumenter 

• Bybevaring drejer sig om at vedligeholde 

byplaner 



Rem Koolhaas 



Charterene (udarbejdet af ICOMOS, rådgivende organ for UNESCO) 

 • Athen Charter 1931 
restaurering = historisk inspireret ombygning 

vise forandringer som synlige ændringer 

 

• Venezia Charter 1964 
anvendelse og vedligehold vigtig 

traditionelle materialer 

alle tilføjelser er vigtige 

 

• Granada-konventionen 1985  
bevaringen af Europas arkitekturarv   

Kortlægge arkitekturarven + bevaringsinteresserne  

finde udtryk i den fysiske planlægning 

 

• Kraków Charter 2000 
regionale særtræk 

bæredygtighed, borgerinddragelse, uddannelse 
arkitektur, urban og landskabelig kulturarv 

 

 

 

 

 



Bevaringsværdige bygninger og miljøer  

- et kommunalt ansvar 

 

 Barrierer 

 Redskaber 

 Strategi 



Barrierer 
 

 Bevaringsværdig er ikke et ’stærkt’ udtryk  

- manglende interesse fra politisk side 

 Lovgivning 

 Ejerskab 

 Manglende kendskab  

til værdierne 

 



SAVE  
Survey of Architectural Value in the Environment 

 

 

KIP & DIVE 

KIP – Kulturhistorie I Planlægningen 

DIVE – Describe, Interpret, Valuate, Enable 

Andre – fx egenartsanalyse 

 

 

 

 

 

 

 
 

Registreringsmetoder 



Strategi 

 
 Samarbejde på tværs af fagligheder 

 Formidling og oplysning/uddannelse 

 Fremme transformation  

(da tilpasset funktion er alfa og omega) 

 Lokale ildsjæle 

 

 

Foto: Vandkunsten Foto: Vandkunsten 



Formidling  

på mange fronter 



Hvorfor skal vi arbejde for at sikre 

kulturmiljøerne? 
 

 Kulturarven er for alle 

 Oplevelses-/transformationsøkonomi 

 De fysiske rester er nødvendige 

 Bæredygtig 

 

 

 



Kulturmiljøerne er bæredygtige 
 Genbrug har positiv signalværdi 

 Mangfoldighed (- monokultur) 

 Give videre til kommende generationer 

 

 



Planlægning  

& byggesagsbehandling 
 

 

 ‘unintentional monuments’ 

 det typiske  

 kulturmiljøer 

• Landsbyerne 

• Købstæderne 

• Stationsbyerne 

• Andre typer 

 



Landsbyregistrering 



Midlertidig 

anvendelse 
 Idékonkurrence 

 Workshop 

 Mental 

Byomdannelse 

 Platform 4 

Østre Havn 



Lidt for ”pænt” – Øv! 



FØR renovering 

    Gavlhuset – Algade 9 

 

 

 

EFTER renovering 



Statusrapport 



Niels 

Ebbesens 

Gade 

Nørregade 

Østeraagade 

Eksempler  

Aalborghuse 



www.aalborgkommune.dk/kulturarv 

Aalborg  

– Bevar mig vel 



Historiske huse Stilblade bindingsværk og udskiftningsbyggeri 



Lokalplan 

for 

Salling 



Salling Stormagasin og 

middelalderkvarteret 

Planbestemmelse 6.2.2. 

6.2.2 Dispensation til 

nedrivning 

 
Aalborg Kommune er under visse 

forudsætninger indstillet på at 

meddele dispensation til nedrivning 

af : 

 Algade 16, matr. nr. 613a, 

Aalborg Bygrunde, 

 Lille Nygade 9, matr. nr. 584, 

Aalborg Bygrunde. 

Hvis der gives nedrivningstilladelse 

skal man være opmærksom på, at der er 

væsentlige historiske interesser under 

jorden, og en større arkæologisk 

undersøgelse må forventes, når 

bygningen er fjernet … 

 

Viser bygningen sig at være 

renæssancebyggeri, 

kan man ikke forvente tilladelse til 

nedrivning. Udgangspunktet vil da være, 

at huset skal opretholdes og  evt. 

restaureres. 

Lokalplan for Salling 

Nedrivningstilladelse opnås kun, 

såfremt Nordjyllands Historiske 

Museum erklærer, at hele huset er 

opført efter 1850.  

 

… kun en konkret undersøgelse af 

husenes indre kan afgøre, om de 

eksisterende bygninger er totalt 

udskiftede, eller om de gamle huse 

stadig findes bag nyere facader. 



 

 Dialogbaseret samarbejde -

helhedsorienteret og 

tværfaglig tilgang 

 

 Information / uddannelse 

  

 Oplevelses-/ 

transformationsøkonomi 

 

 Inddragelse af brugere 

 

 Bæredygtighed 

 

Sammenfatning 
Bevaring og fornyelse – hvordan? 

 



Tak for  

opmærksomheden 


