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gatorna inom innerstaden, förbättring av gångmiljön etc. Motortrafik fiir rörelse
hindrade skall självfallet vara tillåten inom stadskärnan, dessutom alla former 
av servicetrafik och stadsbusstrafik. 

1 princip innebär dagens situation ej att samhället skulle stå »pä tröskeln 
till en bilålder» och att stora trafikbyggen därför skulle vara motiverade eller 
önskvärda, l stället tecknar sig allt tydligare nödvändigheten av balanserade 
trafiklösningar pä grund av de erfarenheter bilismen redan har hunnit ge. Äm
betet vill betona det önskvärda i allmännyttiga lösningar, som tar hänsyn till 
miljökvaliteten. Samhället har ett ansvar för alt styra utvecklingen så att den 
kommer det stora flertalet till godo. Balansen måste därför avse hela samhälls-
miljöns område. I fallet Lund är stadskärnan av så begränsad storlek, att den 
stins allvarligt av trafikbyggen av den dimension det hiir kan gälla. Ju mer 
omfattande och fixerad den tekniska utformningen blir, desto snabbare åldras 
den dessutom. 

Goda förutsättningar finns alltså enligt ämbetets mening att bevara strukturen 
i Lunds stadskärna. En fortsatt kontinuerlig utveckling måste vara att föredraga 
framlör jättelika ingrepp, som skapar nya problem. Dessa åsikter delas av lands
antikvarien och stadsantikvarien. Även inom stadsfullmäktige har krav på en 
omprövning av frågan rests. Särskilt yngre arkitekter och studeranden har en
gagerat sig mot projektet. Bilens dominans i stadslandskapet har också pä sista 
tiden starkt ifrågasatts i kulturdebatten. 

Kan den allmänna opinionen vinnas för sådana synpunkter som ämbetet fram
fört i sitt yttrande rörande Lunds trafiksystem, skulle svårigheterna minska att 
bedriva en meningsfull byggnadsmiljövård. 

Ny dansk lag om byggnadsfredning 
Den 8 juni 19O6 upphörde Nordens äldsta lag frän 1918 till skydd för kultur
historiskt märkliga profanbyggnader att gälla och ersattes med en ny »Lov om 
bygningsfredning». De nya danska lagbestämmelserna innebär i princip kanske 
inte några direkta nyheter av större vidd, men moderniseringen tyder utan tve
kan pä en positiv och realistisk inställning till byggnadsminnesvårdeiis problem 
i ett föränderligt samhälle. 

Säsom förut utarbetas en förteckning över de aktuella byggnaderna och denna 
lista revideras vart femte är. Byggnad — eller del av sådan — som kan komma 
ifråga, skall i regel vara över 100 är och lagens tillämpning blir beroende av 
huruvida husets arkitektoniska eller kulturhistoriska värde bedöms vara av vä
sentlig betydelse. Denna formulering kan, om man sä vill, uppfattas som en 
skärpning av kvalitetskraven, dä i den föregående lagtexten blott stadgades att 
byggnadsverket skulle äga konstnärligt eller historiskt värde. Ärenden rörande 
lagen handliigges, säsom tidigare, av »det saerlige bygningssyn», som emellertid 
utökats till 7 medlemmar med riksantikvarien säsom ordförande. Bland med
lemmarna i övrigt skall liksom förut ingå en arkitekt och en domarkompetent 
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jurist. En nyhet innebär bestämmelsen att även representanter för ägarna — eller 
brukarna — av de fredade byggnaderna skall ingå i denna krets, då icke mindre 
iin tvä medlemmar skall utses ur denna, i sammanhanget vikliga, intressentgrupp. 

Pä förslag av kommissionen avgör ministeriet för kulturella angelägenheter hu
ruvida en fredad byggnad skall hänföras till klass A eller B. Antalet registrerade 
byggnader iir idag cirka 2 540, varav 570 i klass A. I denna grupp återfanns 
förut byggnader »vars rivning, förvanskning eller vanhävdande skulle medföra 
en betydlig minskning av nationens kulturskatt». I den nu gällande lagtexten 
heter det helt kort att diir värdet är synnerligen stort »fredes i klasse A. Andre 
bygninger kan fredas i klass B». Då fär man inte glömma bort au urvalsprin
cipen fastslagits genom den kärvare tonen i lagens ingress. 

Alla förslag till åtgärder, som berör en fredad byggnad och som inte kan be
tecknas som normalt underhåll, skall underställas bygningssynets prövning. För 
klass B-kategorin inskränker sig dock denna bestämmelse till att omfatta fasader 
mot gata eller väg och torg i stadsbebyggelse. Om cn ägare har ansökt om till
stånd att få riva en fredad byggnad skulle kommissionen fornt inom 6 månader 
ha meddelat sitt beslut. Denna bestämmelse iir nu ändrad så till vida alt ägaren 
inte får vidtaga någon åtgärd förrän bygningssynct behandlat ärendet. I extrema 
fall kan ocksä nu expropriation av egendomen — eller del därav — begäras till 
förmån liir det allmänna. Fastigheten kan emellertid, med önskat servitut, sedan 
säljas till tredje person. 

I dagens läge då koslnaderna för byggnadsarbeten, i synnerhet vid iståndsätt
ning av det äldre byggnadsbeståndet, stigit kraftigt, iir det naturligt att den 
intresserade, men pekuniärt pressade husägaren väljer den ekonomiskt mest gynn
samma lösningen viel reparationer och moderniseringar. För att den fredade bygg
nadens värde inte skall förringas härigenom, har bygningssynct erhållit vissa möj
ligheter att bedriva ett positivt arbete. 1 lagens skugga oeh inom dess ram har 
nämligen »Statens bygmngsfredningsfond» skapats. Uteiver bygningssynets med
lemmar ingår ytterligare 3 personer i fondens styrelse, varav en frän vardera 
bostads- och finansministeriet. Fonden kan bl. a. träda in niir det rör sig om 
bevaringsuppgifter, som inte kan lösas med hjälp av i normala fall tillgängliga 
medel, som t. ex. vid inköp av hus, som hotas av rivning. För närvarande uppgår 
rörelsekapitalet till 400000 d, kr. per år. Vidare stär till bygningssynets dispo
sition andra medel — för budgetåret 1968/69 ca 1,2 mill. el. kr. — som kan 
111 nyttjas i form av lån eller tillskott vid restaureringar av de fredade bygg
naderna. Härigenom framstår det danska systemet fortfarande, som det mest 
realistiskt och positivt utformade i Skandinavien. 

Uppgifterna lämnade av Magister Viggo Nielsen och Arkitekt Bent Rntl. 
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