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Bygningskulturmiljøer i de danske landsbyer. 
”Udfordringer i slagskyggen fra strukturreformer, globalisering 
og Silvanisering.” 
København  29.09.2006 
----------------------------------- 
Jeg nærer stor kærlighed til landsbyerne og landdistrikterne, 
..men en overdreven idylisering af landsbybygningskulturen 
svækker klarsynet og handlekraften. 

Alt er ikke stokroser og velholdt bindingsværk. 
AFRAKKET, NEDSLIDT, FORFALDENT,…OG 
DER LUGTER AF STALD OG GRIS 
-------------------------------------------------------- 
”Nedlæg de landsbyer, ingen vil bo i og bruge ressourcerne, 
der hvor der er en fremtid”!!!!! 
 
 

Min faglige og personlige baggrund 
(Betyder sikkert meget for min måde at anskue 
verden  på) 
Landsbyboer hele livet 
Uddannet tømrer/snedker 
Byggeteknikker 
Planlægningsarkitekt 
Praktiserende husbygningsarkitekt i 35 år 
Landbyaktivist 
Foreningsformand 
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Osv. 
½ -1 times research i bil fra hvor jeg bor viser 
alt det smukke i landsbyerne, i 
kulturlandskabet  
og alt det, der ikke er så smukt ude på landet. 
Levende laboratorium.  
 
25.09.2006. Feltstudier i Himmerland. 
Chokerende 
 
 
Jørgen Møllers forskning: 
 
De fysisk forfaldne og forarmede landsbyer. 
Situation, årsager og konsekvenser. 
 
Empirisk baggrund: 

JM. Feltobservationer 
*1000-vis af km. 
*100- vis af landsbyer 
*2000 digitalfotos hovedsageligt fra *Landsbyer under 5-700 
indbygger 
*Både bynært og i  udkantsregioner  
 
Igennem mit ”professionelle selvsyn” har jeg set, at ”noget” 
er galt med bygningskulturen i de danske landsbyer og 
landdistrikter. 
 
Det fysiske forfald og den tiltagende forarmelse af det 
fysiske miljø springer i øjnene (på mig i hvert fald ). 
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I samfundsdebatten og i støtteordningerne. 
 
Landsbyerne har længe været  uden for det 
gode selskab. 
Politisk  og fagligt focus på især : 
 
De større/store byer. 
Investeringer/Indsatsområder 
 
Det åbne land landbrugslandet/ 
Landdistrikterne  

Et hav af støtteordninger og lovgivning 
--------------------------------------------- 
Et vist fokus på bygninger (fredning, bevaring) 
 
 
Landsbyerne ????? 
Det ”oversete og vanrøgtede stedbarn” 
(Askepot) i dansk planlægning  og 
udviklingstænkning. 
 
 
Landlivets positivliste: 
”Det nære” 
Foreningslivet 
Naturen 
De smukke huse 
Ildsjælene 
Lydene og lugtene. Årstidernes gang i landbruget danner en del 
af landlivets  ”bagtæppe”  
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Men under den idylliske/ smukke overflade,.. og set i både den 
store og den lille optik er der ”noget galt” 
 
A)Den regionale samfundsudvik- 
ling. 
Danmark vokser sig skævt 
 
 
B) Den lokale samfundsudvikling. 
Landsbyerne bliver mere og mere forskellige. 
++++/----- 
 
Landdistriktsdanmark? 
 

Hvad er en landsby? 
 
Gyldendal. Ordbog over det danske sprog 
(1931) 
”en samling gårde og huse på landet” 
 
Politikkens Nudansk Ordbog.(2001): 
”En lille by på landet” 
 
Landdistriktsredegørelsen (2004): 
Landsbyer: Byområder med 200 indbyggere og op til 999 
indbyggere. 
 
Landdistrikter. Fra 200 indbyggere 
og nedad 
 
Jeg hælder personligt til Gyldendal 1931. 
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18% -  800.000- Åbent land/200 indbyggere 
 
 
25% -  1.250.000 Åbent land/1000 indbyggere 
 
Hvad sker der derude? 
 
”Alting er i opbrud”  
”Alting forandres” 
”Intet er som før” 
”Alting var bedre i gamle dage” 
--------- 
Landdistrikts- og landsbydanmark er hovedkulds på vej ind 
i fremtidens Danmark. 
-også mht. bygningskultur og bygningskulturmiljøer 
 
 
Landsbyernes bygningskultur og bygningskulturmiljøer 
bliver løbet over ende/udfordret af : 
 
Strukturreformer og Funktionstømning: 
* Landbrugets overflødige bygninger 
* Håndværkets overflødige bygninger 
* Grovvaresektorens overflødige bygninger 
* Befolkningsudviklingens tomme    boliger 
* 
Fattigdom og kynisk spekulation 
 
- ivrige selvbyggere 
 
-et skræmmende stort udbud af byggematerialer 
- en mængde letkøbte fjernsynsprogrammer 
----------------------------------------- 

- nyrige, friværdiryttere 
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Fravær af Kommunal interesse, vilje og evner i og omkring 
det  
Kommunale, offentlige rum 
Bygninger (Skoler, Børnehaver, etc.) 
Veje 
Fortove 
Busstoppesteder 
Skilte 
Kommunal planlægning??? 
 
 
Vi/landsbyerne har ”mistet” vore/sine orienteringspunkter i 
fht. hvad der er god ”Byggeskik” 
 
*Tradition,  
*Som vi plejer”  
”Som de andre” 
Eroderer bort under fødderne på landboerne, og det 
afsætter dybe spor i landsbyernes fysiske udtryk. 
 
Både hos +++ og ---- landsbyerne. 
 
Landsbyerne er ”forsvarsløse” mod disse 
forhold. 
 
Den private ejendomsret 
 
Den lave byggerente 
 
Individualismen 
iscenesættelsen 
 
Manglende kommunalt planberedskab for 
landsbyer 
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Problemet med bygningskulturen i en lang 
række landsbyer er i al sin gribende 
enkelthed,( sådan som jeg ser det). 
 
Vi er i gang med en Omstillingsproces fra 
fortidens fysiske strukturer til skabelsen af  
fremtidens fysiske strukturer….uden at være 
forberedt. 
 
 
FIN FORM –DÅRLIG FORM. 
Mennesker 
Bygninger 
Landsbyer 
 
Min Problemanalyse: 
A) En række bygningstyper 
 
B) Det offentlige rum 
 
C) Materialevalg, materialehåndtering og 
udførelse 
 
Et par definitioner som jeg er ved at udvikle 
p.t. : 
 
FYSISK FORFALD & FORARMNING: 
 
FORFALD: 
 
*Når bygninger står og falder sammen i større eller mindre grad. 
Hul på tag og fag 
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* Når de tidligere så levende landsbyhovedgader emmer af 
funktionstømning og fysisk forfald 
 
 
FYSISK FORARMNING: 
 
Når bygninger : 
 
*Ikke vedligeholdes. 
 
*Vedligeholdes eller ombygges forkert med anvendelse af 
dårlige materialer og elendigt håndværk. (Gør det selv og 
Silvaniseringen) 
 
*Nybyggeri og ombygninger/tilbygninger er ude af lokal 
kontekst. (Arkitektonisk,materialemæssigt, skalamæssigt) 
 
*Når forhaver og indkørsler fyldes op med skrammel og (gamle) 
biler med og uden plader. 
 
*Når inventaret i det offentlige rum er af uhørt dårlig kvalitet og 
vedligeholdelsesstandard. 
 
*Når offentlige veje, rabatter og kantsten  samt  pladser ikke 
vedligeholdes.     
----- 
De eneste bygninger, der vedligeholdes alle steder er 
sognekirken og forsamlingshuset. 
----- 
Kirken vedligeholdes forskriftsmæssigt og smukt. 
 
Forsamlingshusene vedligeholdes af lokale ildsjæle med få 
penge, ingen fine fornemmelser og en operationel holdning til 
tilværelsen> vedligeholdelsesfrit> plastvinduer!!!  
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DØDSSPIRALEN!! 
 
Når det fysiske forfald/armod ikke længere ”blot” er en 
konsekvens af udviklingen i samfundet. 
 
Men også selv bliver en del af årsagen til visse landsbyers 
(fysiske) deroute! 
 
Hvem vil bo på en  losseplads??? 
Redneck Area 
White Trash 
 
 
Billedkavalkade: 
 
Tage jer med til det 
Ukendte 
uelskede  
udkantsdanmark, som ikke nødvendigvis ligger 
langt fra de større byer  
Underdanmark!? 
 
…….. 
AD A. Bygningstyper. 
Landbrugets bygninger 
Andre produktionsbygninger 
Boligerne 
Fællesskabets huse: 
Forsamlingshuse 
Missionshuse 
Frysehuse 
Idrætsforenings og spejderhuse 
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Andre beboerhuse 
Idrætshaller 
Kirker 
…………. 
AD B. Det offentlige rum 
Landsbyhovedgaderne 
Læskure 
Skilte 
Bobler 
Veje  
Pladser 
Fortove m.v. 
Forhaverne 
 
C. Materialevalg, materialehåndtering og 
udførelse. 
Materialevalg og håndtering. 
Murmaling/Tyndpuds/Vandskuring???? 
Plastikvinduer 
Tagdækningsmaterialer 
Tagrender 
”Silvaniseringen” 
 
Udførelse:  
Selvbyggeriets ”yderste grænse”.  
Manglende formåenhed. 
 
Det nye villabyggeri? 
”utilpasset”  
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Fremadrettede initiativer:  
 
*Til kamp mod ”ligegladheden” og den udbredte ”laden stå til” 
holdning hos både private og det offentlige. 
 
*Genopbygge/vedligeholde beboernes og kommunens stolthed 
og engagement i landsbyens fortsatte udvikling. 
”Blød” og ”Hård” Kulturarv 
 
*Modernisering af Landzonelovgivning og administration 
 
Flere og nemmere midler til landsbybyfornyelse 

 
STRUKTURREFORMEN: 
Kommunalreformen og planlovsrefomen. 
 
Mulige konsekvenser. 

• Bygningskulturarbejdet udsultes pga. den kommunale 
økonomi! 

• Bygningsforbedringsudvalgene  får færre midler 
• Der vil være ”nyhedsfocus” på det åbne lands 

planlægning i et stykke tid….Ikke tid til landsbyerne! 
 
 
GLOBALISERINGEN 
Konsekvenser. 
 
Støre økonomisk velstand 
Ændrede lånemuligheder 
Friværdi 
Individualisme 
Ubundet af sted og kultur 
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Kæmpe materialeudbud 
Manglende respekt for lokal bygningskultur. 
 

 

Konkret: 

Lokalplanen, det stærkeste redskab 

Vejledninger på nettet og på papir 

Den kommunale byggesagsbehandler burde 
spille en større rolle 
 
Store kampagner: 
Realdania 
Bygningskultur DK. 
Arkitektskolerne 
Universiteterne 
 
I gratisaviserne 
På nettet 
I TV. 
 
Et langt og sejt træk ligger forude. 
 
 
 
 

Dejligt at bo på landet: 
    Men……..  
 
Mine to børn  (31/27) 
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         Er 
Flyttet til hovedstaden… 
...og de vender sikkert aldrig tilbage til provinsen, og slet ikke 
ude på landet  som fastboende!  
 
Måske overtager de en dag mit dejlige ”Bedre Byggeskikhus” 
fra 1938 med udsigt over Randers Fjord og anvender det som 
fritidsbolig/”Second home”.  
 
 
              TAK FOR ORDET 
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