
Viggo Nielsen tidligere direktør for Fredningsstyrelsen er fyldt 90 år. I den 
anledning holdt Lejre Museum reception for ham.
En række foreninger lykønskede i fællesskab - herunder EHF.

Kære Viggo

På vegne af ikke mindre end seks foreninger vil jeg ønske dig 
tillykke med din 90 års dag og samtidig takke dig for din store 
indsats gennem årene, for de emner der ligger foreningerne på 
sinde.
Foreningerne er de tre historiske foreninger her i Lejre Kommune, 
museumsforeningen, Tadre Mølles Venner og Danmarks 
Naturfredningsforening.
Selv har jeg kun haft glæden af at kende dig personligt i kort tid, 
men da du ringede for at spørge, om jeg ville med ud for at se på 
nogle oldtidsagre, var du for mig en person, jeg havde haft 
kendskab til siden engang i 60´erne fra min tid i Danmarks 
Naturfredningsforenings ledelse. 
Der er sagt meget klogt og godt om din indsats for Lejre-egnen. Jeg 
kan fuldt ud tilslutte mig. 
Dog vil jeg have lov at tilføje erhvervelsen af Tadre Mølle.
Du har ydet en bemærkelsesværdig indsats for naturen og kulturen 
lokalt, regionalt og på landsplan.
I de kredse jeg har færdedes i, beskrives du som stilfærdig, dygtig, 
myreflittig, bredt engageret og visionær.
Du har gjort en indsats i DN´s hovedbestyrelse og 
forretningsudvalg, men det tog rigtig fart, da vi fik et 



kulturministerium som fik naturbeskyttelsen under sig og dermed 
også fortidsminderne.
Nu skulle der skabes en tidssvarende lovgivning, og der skulle for 
første gang planlægges seriøst på det grønne område.
I 1962 nedsattes Naturfredningskommissionen. Du blev leder af 
sekretariatet. Kommissionen fik ni arbejdsgrupper. Du var som den 
eneste medlem af dem alle ni og var formand for de fire. 
I 1967 afgav kommissionen sin betænkning, og den var i sandhed 
visionær, og at din indflydelse havde været betydelig, var klart for 
alle.
”De naturgivne ressourcer skal bruges således, at de kan slå til til så 
mange formål som muligt, både nu og i fremtiden.” 
Det kunne næsten være fra Brundtland-rapporten. Vi ved ikke 
hvem, der har skrevet hvad, men forfatteren Kjeld Hansen tillægger 
dig denne formulering i sin bog Det tabte Land. 
Kommissionen stillede også forslag om oprettelse af naturparker. 
Dette blev desværre ikke udmøntet i lovgivningen, det skete først i 
2004, men de nyoprettede fredningsplanudvalg begyndte alligevel 
hurtigt at arbejde herfor. 
I din tid som den første direktør for Fredningsstyrelsen kom vi hos 
os ved gennemførelsen af en lang række fredningssager rejst på 
baggrund af Fredningsplanudvalgets arbejde næsten frem til en 
naturpark her. I hvert fald fik vi landets største samlede fredede 
område. Vi skulle have nået 10 000 ha inklusive de offentligt ejede 
skove, men så fik vi en strukturreform, og det hele stoppede ”kvart i 
tolv”. Jeg deler til fulde din ærgrelse herover. 
Til gengæld må vi så glæde os over, at vi i de gennemførte 
fredninger måske har det allerbedste argument for forhåbentlig 
engang at få nationalparkstatus.

Foreningerne vil med en god whisky ønske dig tillykke og takke dig 
endnu engang.
Desværre havde de ingen 90 års whisky i Roskilde. Derfor må du 
nøjes med en 35 års, som du næppe engang kan snakke med andre 
om, da den kun er påfyldt i 272 flasker.

Bent Gottfredsen.


