
Bevaringsværdige ejendomme  
Herunder finder du en liste over forskellig links til information om bevaringsværdige bygninger både i 

forhold at lære mere om dit hus historie, og råd til hvordan du kan renovere dit hus.  

Viden om bevaringsværdige huse, herunder inspiration til renovering  
Statshusmandsbrug: Realdania Byg har udgivet en lille bog om Statshusmandsbrugenes byggestil og 

historie: https://issuu.com/realdaniaby/docs/statshusmandsbrug_skovboellingvej   

Gårde: Realdania har udgivet en lille bog om gårdenes historie og byggestil: 

https://issuu.com/realdania.dk/docs/kend_din_ga__rd_c4974818d15026 

Villaer og stuehuse: By og Land har udgivet et værk om Villaer og stuehuse i Svendborg Kommune – opført 

før 1960: http://www.byogland-sydfyn.dk/Villaer_og_stuehuse_i_Svendborg_2017_Webversion.pdf   

Murværk: Organisationen Mur og Tag har på deres hjemmeside udførlig viden om arbejde med murværk 

og forskellige former for murværk: https://www.mur-tag.dk/   

Energirenovering: Energistyrelsen afdeling Spar Energi har lavet stor guide delt op i bygningstyper, der 

beskriver, hvordan man kan energirenovere sit hus på en måde, der ikke går på kompromis med husets 

byggestil: https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden  

Maling: Center for bygningsbevaring Raadvad har udgivet en lille folder, der beskriver regler og muligheder 

i forhold til at male sit bevaringsværdige hus: 

http://kulturarv.roskilde.dk/sites/default/files/kulturarv/malerfagets.pdf   

Slots- og Kulturstyrelsen information om renovering af bevaringsværdige bygninger   

https://slks.dk/bygningsfredning/information-om-bygningsbevaring/   

Center for Bygningsbevaring har anvisninger i forhold til renovering af bevaringsværdige bygninger, 

herunder anvisninger i forhold til døre, vinduer, facader, tage med mere: 

http://www.bygningsbevaring.dk/anvisninger  

Socialstyrelsens Håndbog om bevaringsværdige bygninger 

https://www.taekkelaug.dk/media/15827/byfornyelse.pdf   

Bygningskultur Danmarks byggeguide for fredede og bevaringsværdige bygninger 

http://www.byggeguide.org/aktorer.html  

 

Organisationer og hjemmesider  

Herunder finder du en liste med organisationer, der arbejder med bevaringsværdige bygninger, eller kan 

hjælpe dig som ejer af et bevaringsværdigt hjem.  

Bygningskultur 2015 er en side lavet i et samarbejde mellem Slots og Kulturstyrelsen og Realdania, her har 

man forsøget at give et overblik over de mange aktører, der arbejder med bevaringsværdige bygninger og 

samle viden om bevaringsværdige huse. http://bygningskultur2015.dk/vidensarkiv/emner_i_vidensarkivet/ 
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Historiske Huse repræsenterer de danske ejere af fredet og bevaringsværdige huse. På deres hjemmeside 

kan du finde information og bevaringsværdige huse, istandsættelse og muligheder for økonomisk støtte 

https://historiskehuse.dk/stilguide/   

Foreningen for bevaringsværdige bygninger er en foreningen for ejere af bevaringsværdige huse, der 

arbejder for at sikre information om, hvilke værdier og omkostninger der er forbundet med at have et 

bevaringsværdigt hus, og hvordan man kan passe på sit hus. 

http://bev.dk.linux80.curanetserver.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=29  

Center for bygningsbevaring er et videnscenter for håndværk og bygningsbevaring, der kan give 

professionel, uvildig og forskningsbaseret rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre 

bygninger til private husejere. http://www.bygningsbevaring.dk/ 

Slots- og Kulturstyrelsen er den styrelse som beskæftiger sig med bevaringsværdige bygninger, på deres 

hjemmeside kan du finde viden om bevaring af bygninger og SAVE-systemet. https://slks.dk/forside/   

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur er en forening, som arbejder for beskyttelse og bevaring 

af den byggede og landskabelige kulturarv i Danmark. https://byogland.dk/om-landsforeningen  
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