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Høring om fredning af Måneporten 

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. oktober 2022 indstillet, at Måneporten 

(1934 af C. Th. Sørensen) og et udsnit af dalsænkningen, Strandvejen 724, Springforbi, 

2930 Klampenborg, matrikel nr. 72 samt dele 4 og 3cd Taarbæk-Taarbæk i Lyngby-

Taarbæk Kommune, bliver fredet.  

 

 

Bygningssynets indstilling 

Det Særlige Bygningssyn udtaler: "Det Særlige Bygningssyn finder, at ”dalen” og 

Måneporten (1934 af C.Th. Sørensen) har den væsentlige arkitektoniske værdi, der kan 

begrunde en fredning.  

 

De bærende fredningsværdier knytter sig til dæmningen med den cirkelformede åbning 

(Måneporten), der skaber forbindelse mellem Øresund og den græsklædte sænkning 

inde i land. Dæmningen er opført parallelt med strandlinjen omkring og i forlængelse af 

en naturlig ås og lukker den naturskabte sænkning eller dal i terrænet mod Øresund. 

Ud mod havet har dæmningen jordsider. Ind mod land består den af Nexø-

sandstenskvadre. Det er en såkaldt tør-mur, hvilket vil sige, at stenene er tilpasset 

hinanden og lagt uden bindemiddel ligesom stenene i den selvbærende cirkel. Hertil 

kommer den græsklædte sænkning i landskabet eller dalen, der er afgørende for 

opfattelsen af dette landskabsarkitektoniske værk. Måneporten er med sin placering i 

dalen på engang beskeden og monumental. 

 

Selvom væsentlige dele af den af C.Th. Sørensen anlagte have er fjernet, heriblandt 

hegn og bede, står hovedelementerne i form af dalen og den bearbejdede ås stærkt 

tilbage. 

 

Måneporten udgør en bearbejdning af to landskabselementer, der er forenklet og til en 

vis grad monumentaliseret: åsen og dalen. C.Th. Sørensen skriver selv: ”Terrænets 

oprindelige form blev så godt som ikke ændret ved anlægget af haven. Havens karakter 

er i overvejende grad bestemt af udsigten til Sundet og af jordformerne” (side 78 i Haver 



 

 

Side 2 

tanker og arbejder). Det kan opfattes som en videreudvikling af en af de andre store 

landsskabsarkitekters, G.N. Brandts, arbejdsmåde. Han lod sig inspirere af 

landskabstyper som for eksempel engen og grøften i sine haveanlæg. Samtidig er det en 

abstraktionsproces, der er en vigtig del af modernismen, og som allerede havde fundet 

sted et stykke tid både inden for malerkunsten og arkitekturen, og som blandt andet 

kan ses i det nærliggende Bella Vista i Klampenborg.  

 

Ud over den abstrakte form, cirklen, som dukker op i mange af C.Th. Sørensens 

arbejder, synes cirkelfiguren her specifikt inspireret af traditionel kinesisk arkitektur 

som vennen Steen Ejler Rasmussen beskrev i sin bog ”Billedbog fra en Kinarejse”, der 

netop var under forberedelse og udkom i 1935. 

 

I al sin enkelhed og ved sin placering i landskabet er Måneporten et af 1900-tallets 

vigtige landskabsarkitektoniske værker.  

 

Det Særlige Bygningssyn bemærker, at det er afgørende, at den store græsplæne 

(dalen) friholdes for beplantning og andet - ligesom kyststrækningen ud for Måneporten 

- og at tørmuren fra C.Th. Sørensens hånd var rigt tilplantet." 

 

 

Høring 

Bemærkninger om fredning kan sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Bemærkningerne 

skal være modtaget senest den 31. marts 2023.  

 

Herefter vil Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om 

bygningen skal fredes. 

 

 

Konsekvenser 

Indtil fredningssagen er afgjort, må I ikke foretage bygningsarbejder og lignende, som 

rækker ud over almindelig vedligeholdelse, medmindre der er givet tilladelse fra Slots- 

og Kulturstyrelsen. 

 

Undtaget herfra er visse typer af bygningsarbejder, som kan iværksættes på grundlag 

af skriftlig underretning, jf. § 10, stk. 5, i lov om bygningsfredning og bevaring af 

bygninger og bymiljøer. Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse nr. 1588 af 28. juni 

2021 om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående 

tilladelse. 

 

Dette følger af § 6, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og 

bymiljøer. 

 

 

 

 



 

 

Side 3 

Offentlig bekendtgørelse 

Offentlig bekendtgørelse af forslaget sker på styrelsens hjemmesiden www.slks.dk med 

oplysning om fristen for indsendelse af bemærkninger. 
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