
Bygningsbevaringspris i Lejre Kommune

Hjemkommen fra ferie læser jeg med dyb undren, at et flertal i 
kommunalbestyrelsen ikke ønsker de historiske foreninger med i et 
bedømmelsesudvalg for en bygningsbevaringspris, og at man ønsker, at 
energibesparelser og bæredygtighed skal indgå i bedømmelseskriterierne.

Jamen, hvad er der sket? Udgangspunktet var, at kommunalbestyrelsen for et 
par år tilbage besluttede, at man vil fortsætte ordningen fra den gamle 
Bramsnæs Kommune, hvorefter man indkaldte de historiske foreninger og 
lokalarkiverne til en nærmere drøftelse med forvaltningen.
Forvisset om, at alt nu var i de bedste hænder, indstillede vi så i den gamle 
Hvalsø Kommune prisbelønningen i foreningsregi.

Min største respekt for energibesparelser og bæredygtighed. Det kan meget vel 
være en god ide at prisbelønne sådanne tiltag. Det vil sikkert virke inspirerende.
Udgangspunktet var blot en prisbelønning for en indsats til gavn for den vigtige 
del af vor kulturarv, som bygningskulturen udgør. Her ved vi, at det virker 
inspirerende.

Skal energibesparelser og bæredygtighed indgå i bedømmelseskriterierne for en 
ordning i kommunalt regi eller med kommunal medvirken, skal de historiske 
foreninger naturligvis ikke være med, og det kan de heller ikke, da disse emner 
ikke indgår i foreningers formål.

Energibesparelser og bevaring af vor bygningskulturelle arv er desværre meget 
ofte modsatrettede interesser. 
Reparer de gamle vinduer med det fine kernetræ og de originale beslag, og sæt i 
stedet en forsatsrude bag, siger vi.
Skift til energiruder, siger energikonsulenten.
Det skal tilføjes, at de steder, hvor vi mener, at bevaringshensyn bør gå forud 
for energihensyn i procent kan tælles på én hånd, så vi bevaringsfolk truer 
næppe klimamålene.

Fra Egnshistorisk Forening for Hvalsøs side vil vi i givet fald forbeholde os 
retten til igen at uddele en bygningsbevaringspris ud fra de oprindelige 
kriterier, og vi vil naturligvis invitere andre til at være med med henblik på at få
ordningen til at dække hele kommunen. 
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