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Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur og projekt ’Bygningskultur 2015’  
 

Forskningsprojekt A: Bærende bevarings- og fredningsværdier 

Bygningskulturens Værdisætning. 
 

R a p p o r t   f o r   2 0 1 1 
 
Forsker: Forskningslektor, arkitekt m.a.a Søren Vadstrup 
Dato: 12. december 2011 
 
 
Forskningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for 
Bygningskultur, Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering og projekt 
’Bygningskultur 2015’, der er initieret af Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania. 
 
Baggrund 
 

I oplægget til forskningsprojektet er der opridset 3 grunde til at sætte dette i værk. 
 

1. Der er brug for ny viden om de bærende bevarings- og fredningsværdier både med henblik på at 
sikre bygningsarven og med henblik på at dens værdier gøres instrumentelle for at imødekomme 
nye behov uden tab.  
 

2. Der er et akut behov for at kvalificere grundlaget for den kommende systematiske kortlægning af 
bevaringsværdige bygninger og miljøer der gennemføres indenfor en kort årrække.  
 

3. Og endeligt er der stor efterspørgsel efter ny og koordineret viden om vedligeholdelse af vor 
historiske bygningsmasse.  

 
Mål og resultater 
 

Projektet har følgende 3 mål og forventede resultater 
 

Vidensgrundlag for kortlægning 
1. Forskningsprojektet skal bidrage til etablering af et vidensgrundlag for en kortlægning af de 

bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Danmark.  
 

Handlingsanvisnende vejledninger 
2. Dernæst at udarbejde handlingsanvisende vejledninger der kan kvalificere forvaltningen, driften, 

vedligeholdelsen og transformationen af disse strukturer, bygninger og miljøer.  
 

Formidling 
3. Endvidere at facilitere en bred formidlingskampagne til såvel projekterende som ejere og 

forvaltere af den danske bygningskultur. 
 
Aktiviteter 

 
1. Forskningsprojektet skal afgrænse, fortolke og videreudvikle de bevaringsværdige bygninger som 

en central betydningsskabende faktor i samfundets rumlige organisering. 
 

2. Forskningens hovedmål er således at koordinere foreliggende viden og at etablere ny viden 
indenfor området gennem fremlæggelse af handlingsanvisende analyser, metoder og eksempler, 
der kan kvalificere kulturarvens forvaltning, bevaring og transformation. 
 

3. Forskningsprojekterne skal være maksimalt bruger- og handlingsorienterede.  
 Derfor skal projekterne undervejs skærpes gennem dialog med repræsentanter for ejere, 

kommuner, organisationer og diverse brugergrupper, således at 
 Forskningsprojekterne skal være med til at opfylde konkrete behov hos forvaltere, ejeren og 

brugerne af de bevaringsværdige bygninger. 
 

4. Forskningsprojekterne gennemføres som tværfaglig forskning, bl.a. under medvirken af 
arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere. 
 

5. Forskningen orienterer sig mod flere forskningsdiscipliner idet såvel registreret dataindsamling, 
teoretisk vidensudvikling og praksisorienterede forsknings- og udviklingsarbejder involveres. 
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Forskningsemner 
 

1   Værdisætning, indhold og metodik 
Projektet går bl.a. ud på at udvikle, afprøve og evaluere en systematisk metodik der kan kortlægge 
værdierne indenfor et bredt spektrum af såvel bygningstyper som bygninger fra forskellige historiske 
epoker i forskellige tekniske tilstande. En sådan metodik efterspørges overalt, og der arbejdes både i 
udlandet, bl.a. EU, og i Kulturarvsstyrelsen på at udvikle nye modeller, blandt andet gennem en 
videreudvikling af SAVE-systemet.  
 
2   Ældre bygningers arkitektoniske og miljømæssige værdier 
Målet er blandt andet indenfor de gældende kriterier, at fremlægge langt mere nuancerede deskriptive 
analyser der kan informere den systematiske kortlægning af især de arkitektoniske og miljømæssige 
værdier.  

 
3   Fremtidige krav til ældre bygninger 
Kortlægningen skal tage højde for fremtidige krav, som den dynamiske samfundsudvikling stiller til vor 
bygningsmasse, herunder ændrede livsmønstre og ønsket om energioptimering. 
 
4   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
Der udføres i forbindelse med kortlægningen en egentlig værdisætning baseret på en 
restaureringsarkitektoniske sagkyndighed med særlig tyngde på historisk materialelære og historisk 
bygningsteknologi.  
 
5   Restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger 
For at give ejere og projekterende bedre redskaber til restaurering, vedligehold og transformation vil 
projektet, ud over en konkret og systematiseret metode for værdisætningen, derfor søge at operere med 
forslag til tre operative indgreb i bygningen der dels er afledt af værdisætningen og dels er afledt af viden 
om aktuelle og fremtidige behov for optimeringer:  

1)   De urørlige strukturer, rum og bygningsdele.  
2)   Strukturer, rum og bygningsdele der retableres.  
3)   Strukturer, rum og bygningsdele, der kan udskiftes, ombygges og transformeres.  

Valg af istandsættelsesmetode retter sig ligeledes efter de tre kategorier.  
 1)   I den første kategori arbejder man med historiske materialer i traditionel form og udførelse.  
 2)   I kategori 2 arbejder man med nye materialer i historisk form og udførelse og 
 3)   I kategori 3 arbejder man med nye materialer i ny form og udførelse.  
Alle tre metoder funderes i seminale teoridannelser og restaureringsfaglige grundbegreber.  
 
Forskningsmetoder 
 

Teoretisk vidensudvikling 
Forskningsprojektet skal afgrænse, fortolke og videreudvikle de bevaringsværdige bygninger som en 
central betydningsskabende faktor i samfundets rumlige organisering. 

 
Praksisorienteret forskning 
Forskningens hovedmål er således at koordinere foreliggende viden og at etablere ny viden indenfor 
området gennem fremlæggelse af handlingsanvisende analyser, metoder og eksempler, der kan kvalificere 
kulturarvens forvaltning, bevaring og transformation. 

 
Dialog 
Forskningsprojekterne skal være maksimalt bruger- og handlingsorienterede.  

 Derfor skal projekterne undervejs skærpes gennem dialog med repræsentanter for ejere, 
kommuner, organisationer og diverse brugergrupper, således at 

 Forskningsprojekterne skal være med til at opfylde konkrete behov hos forvaltere, ejeren og 
brugerne af de bevaringsværdige bygninger. 

 
Tværfagligt samarbejde 
Forskningspprojekterne gennemføres som tværfaglig forskning, bl.a. under medvirken af arkitekter, 
ingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere. 

 
Formidling 
Facilitere en bred formidlingskampagne til såvel projekterende som ejere og forvaltere af den danske 
bygningskultur. 
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Definition 
 
Der arbejdes ud fra følgende forsknings-definition: Metodisk indsamlet og systematisk sammenfattet  ny, 
eksisterende og egen nyudviklet viden , som er videreformidlet i en tilgængelig form. Forskningen 
koordineres med eksisterende, relevante viden-centre. 
 
Hypopteser 
 
Forskningsprojektet vil som følge af ovenstående forsøge at eftervise følgende fem hypoteser: 
 
I Hvis der foretages en klar og forståelig præcisering af en bygnings bevaringsværdier, med særlig 

tyngde på historisk materialelære og historisk bygningsteknologi, vil effekten være at ejeren 
ønsker at vedligeholde, istandsætte og ombygge huset i overensstemmelse med disse 
bevaringsværdier. 

 
II I en bygning er der en tæt og ubrydelig sammenhæng mellem husets materialer, de 

konstruktioner, de er anbragt i og de håndværksmetoder, de er udført med. Der, hvor disse tre 
elementer supplerer hinanden, opnås der en høj kvalitet og lang holdbarhed. Hvis eet af de tre 
elementer er af ringe kvalitet, kan en god kvalitet i de to øvrige ikke opveje dette. 

 
III Det er muligt at istandsætte og ombygge ældre bygninger, så de tilpasser sig ændrede livsmønstre 

og ønsket om energioptimering uden at bevaringsværdierne forringes væsentligt.  
 
IV Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet og patinaen på disse, der giver 

ældre huse sjæl og karakter. Når detaljerne, sliddet og patinaen forsvinder, bliver huset 
intetsigende og karakterløst. Hvis de særlige detaljer genskabes nøje, kan noget af den tabte sjæl 
genopstå. 

 
V Ved indgreb i ældre bygninger, bør man følge følgende principper: 

 Ved de meget værdifulde og urørlige strukturer, rum og bygningsdele, arbejder man med 
historiske materialer i traditionel form og udførelse. 

 Ved strukturer, rum og bygningsdele, der ønskes retableret, arbejder man med nye 
materialer i historisk form og udførelse 

 Ved strukturer, rum og bygningsdele, der ønskes udskiftet, ombygget og transformeret, 
arbejder man med nye materialer i ny form og udførelse 

 
Placering 
 
Den teoretiske del af forskningen vil primært foregå på Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med 
Christoffer Harlang og Nicolaj Bo Andersen m.fl. 
 
 I den praktiskorienterede forskning, indgår der forskellige relevante projekter, som SV udfører sammen 
med forskellige samarbejdspartnere i Center for Bygningsbevaring, i Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur og i eget regi, bl.a. i det regionale Bygningsbevarings-Center i Viby på Fyn. 
 
Forskningsprojektets formidlingsdel vil ligeledes foregå spredt over disse fire Viden-Centre, dog 
naturligvis med hovedvægten lagt på Kunstakademiets Arkitektskole. Forlaget Gyldendal og forlaget 
Lindhardt & Ringhof vil udgive resultaterne af forskningsprojektet i en bred formidlet form. 
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Aktiviteter i 2011 
 
Projektet startede officielt den 15. august 2011, så startåret har kun været af et halvt års varighed. Der 
medtages dog projekter, der var startet op i 2011 før august måned. 
 
1: Værdisætning, indhold og metodik 
 
Aktuel status/vidensgrundlag  
Jeg er startet med at udarbejde en aktuel status for, hvad der er sket og produceret indenfor området 
’Værdisætning af bygningskulturen’ de sidste 4-5 år. Bl.a. hos KUAS, KA, AAA, NORDMAG, By og Land, 
Center for Bygningsbevaring, EU og ICOMOS. Igangværende aktivitet. 
 
Værdisætning af bygninger  
Jeg har arbejdet med teori, metodik, afprøvning og erfaringer med værdisætning af bygninger, bl.a. i 
forbindelse med 5 konkrete projekter:   

1.  Værdisætning af Københavns Rådhus udvendige facader i forbindelse med spørgsmål om 
afrensning af denne for snavs m.m. (Kbh. Kommune, Center for Bygningsbevaring - afsluttet) 

2.  Værdisætning af fredede og bevaringsværdige bygninger i Nysteds historiske bymidte, sammen 
med borgerne, ejerne, kommunen og bevaringsforeningen, som led i projektet ’Pas godt på 
Nysted’, der igen er forarbejdet til udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Nysteds historiske 
bymidte. (Guldborgsund kommune, Nysted Bevaringsforening, Center for Bygningsbevaring) 
I forbindelse med dette har jeg afholdt 3 lokale aftenkurser og udarbejdet konkrete 
informationsmaterialer, bl.a. om fremgangsmåder ved værdisætning af eget hus. 
Projektet er nu afsluttet med en Rapport (juni 2011). 

3.   SAVE-registrering og værdisætning af bevaringsværdige bygninger i landsbyerne Viby og Måle i 
Kerteminde kommune. Herunder afholdelse af et kursus i SAVE-Registrering på stedet for 10 
studerende på KTR.  
(Kerteminde kommune, KTR og Center for Bygningsbevaring - igangværende) 

4.  Revideret Kulturarvsstyrelsens ’Informationsblad’ om ’Forberedelse af projektmateriale. Bl.a. om 
bygningsopmåling, bygningsanalyse, værdisætning m.v. (Kulturarvsstyrelsen, CfB - afsluttet) 

5.  Revideret Socialministeriets bog/vejledning ’Bevaringsværdige bygninger – sikring af 
bevaringsværdier’ – med afsnit om værdisætning. (Socialministeriet, Center for 
Bygningsbevaring, igangværende) Bogen forventes at udkomme i foråret 2012.  

 
Byrumsanalyser 
Jeg har arbejdet med teori, metodik, afprøvning og erfaringer med byrumsanalyser og værdisætning af 
byrum, bl. i forbindelse med 3 konkrete projekter: 

1.  Byrumsanalyse, i samarbejde med Nysted Bevaringsforening og Guldborgsund kommune, for 
Nysteds historiske bymidte, bl.a. omfattende et forslag til farvesætning af bymidtens huse, på 
baggrund af analyser af byens oprindelige farvesætning, forslag til revitalisering af bymidten og 
andre forslag til forbedringer. (Center for Bygningsbevaring – afsluttet juni 2011) 

2.  Byrumsanalyse v.h.a. bl.a. opmåling, frihåndstegning, akvarel og lokalfarver i Marrakech på 
studierejse for studerende på KTR i september 2011.  

3.  Udarbejdet kompendiemateriale og undervist i ’Værdisætning af bygninger og byrum’ på KTR i 
september og oktober 2011.’ (Kompendiematerialer tilgængelige på KTR-intranet) 

 
2: Ældre bygningers arkitektoniske og miljømæssige værdier 
 
Ærøskøbings arkitektoniske og miljømæssige værdier.  
Den fine gamle købstad Ærøskøbing har både som by og i kraft af meget fine og velbevarede 
enkeltbygninger stor arkitektonisk og miljømæssig værdi. Jeg er derfor gået i gang med at udarbejde en 
bog om Ærøskøbings særlige bygningskulturelle kvaliteter – med en vejledning til husejerne i, hvordan de 
passer på disse værdier. Det er planen at denne bog skal udkomme i 2012. (Igangværende) 
 
3: Fremtidige krav til ældre bygninger 
 
Bevaringsværdige bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklima 
Jeg har arbejdet med energiforbedring af bevaringsværdige bygninger – med respekt for 
bevaringsværdierne. Det har udmøntet sig i råteksten til en bog for Socialministeriet, baseret på 
forskningsprojekt. Denne skal udkomme i foråret 2012 (Center for Bygningsbevaring – igangværende) 
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4: Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
 
Jeg har udarbejdet en række kompendiematerialer, baseret på metodisk indsamlet og systematisk 
sammenfattet ny, eksisterende og egen udviklet viden, og undervist i dette på KTR i forbindelse med 
Afdelingens opgaver og øvelser (igangværende). 
 
Det danske bindingsværkshus 1700 – 1930 
Jeg har især arbejdet med de typiske bindingsværkssamlinger for danske bindingsværkshuse. Endvidere 
med Farver og overfladebehandling på bindingsværk samt deres fremstilling. Og endelig med det danske 
bindingsværkshus historie, byggeteknik og arkitektonisk værdi.  (Afsluttet - Se kompendiematerialer) 
Vi har haft ekskursion til Frilandsmuseet og rundt på Holmen. 
 
Det murede hus i Danmark 1180 – 1980 
Kompendiematerialer til KTR: Historie, byggeteknik og fænomenologi. Murværk, kalk og mørtel samt 
pudstyper og facadepuds. De klassiske pigmenter til facadefarver. Restaurering af murværk og facader 
Vi har haft ekskursion til Petersens Tegl i Egernsund og til murede huse og byggepladser på Holmen og 
Christianshavn. (Afsluttet - Se kompendiematerialer) 
 
Det københavnske etagehus 1728 – 1960 
Kompendiematerialer til KTR: Historie, stilhistorie, byggeteknik og fænomenologi 
Sammenlignende karakteristika for Ildebrandshuset, Frederiksstadens rokokohus, Klassicismens 
etagehus, det historicistiske etagehus på Brokvartererne. Det københavnske funkisetagehus (afsluttet) 
 
5: Restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger 
 
Status på de sidste 20 års publiceret teknisk forskning i Danmark om bygningsrestaurering 
Jeg arbejder med at analysere og gøre status på de sidste 20 års publiceret teknisk forskning i Danmark 
om bygningsrestaurering - materialer, konstruktioner og håndværksmetoder (1991 – 2011) (igangvær.) 
 
Konkrete restaurerings-projekter med relevante forskningsaspekter 
Jeg arbejder her med at analysere en række konkrete restaureringsprojekter, der rummer en række 
relevante forskningsaspekter, bl.a.: 

 Ryesgade 1 i København. Rådgivning om kalkning af farvede facader uden skjolder (Afslut.) 
 Vesterbrogade 60 i København. Projekt til restaurering af facadedekorationer i puds, gips og 

Portlandcement (Afsluttet) 
    Opmåling, værdisætning samt efterfølgende restaurering, retablering og transformation af 3-

længet gård i Lynge (Afsluttet) 
    Projekt til facaderestaurering af Synagogen i Krystalgade i København (Afsluttet) 
    Opmåling, værdisætning samt efterfølgende restaurering, retablering og transformation af 

’Kejserens Villa’ i Fredensborg (Igangvær.) 
 
Regionalt Viden-Center for bygningsbevaring’ i Viby ved Kerteminde 
Jeg arbejder med en 1:1 restaurering, retablering og transformation af en firelænget bindingsværksgård 
fra 1749 i landsbyen Viby ved Kerteminde. Formålet er at etablere et Regionalt Viden-Center for 
Bygningsbevaring. Bl.a. finansieret af EU-landdistriktsmidler gennem ’Lokale Aktions-Grupper’ (LAG).  

 Udstilling og eksempelsamling på materialer, metoder og håndværksteknikker 
 Viden-portal 
 Kurser og undervisning for private, håndværkere og arkitekter 
 Udendørs forsøgsmark 

 
Restaurerings-Centrum Hverringe 
På den nærliggende herregård arbejder sammen med ejeren med at etablere et større Restaurering-
Centrum med kursusfaciliteter, køb og salg af genbrugsmaterialer og traditionelle byggematerialer, week-
end-arrangementer m.v. (Igangværende) 
 
Holte, den 12.12.2011 

 
Søren Vadstrup 
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Internationalt samarbejde i 2011 
 
Deltagelse i internationalt Seminar om luftkalk, kalkmørtel, 
anvendelse og erfaringer med kalk  
Building Lime’s Forum i Ironbridge i England 22. – 25.  september 2011 
 
Teori, praksis, studiebesøg, erfaringsudveksling, strategi og samarbejde 
Søren Vadstrup: Indlæg på seminaret om ‘Decorated pointings in masonry’ 
Søren Vadstrup endvidere ordstyrer på Nordisk del af seminaret 
 
Deltagelse i Nordisk Seminar om trætjære i Visby på Gotland (Sverige) 
Arr. af  Riksantikvarieämbetet i Sverige. 20. – 22. oktober 2011 
 
Teori, praksis, erfaringsudveksling, studiebesøg og samarbejde. 
Søren Vadstrup: Indlæg om brug af trætjære i Danmark 
 
Studiebesøg på kalkværket i St. Astier i Frankrig 
Arr. Nordisk NHL-kalk og St. Astier Natural Hydraulic Lime . 7. – 11. november 2011 
 
Teori, praksis, erfaringsudveksling, studiebesøg, samarbejde. 
Naturlig hydraulisk kalk. Bl.a. restaureringsarbejder på domkirken i Angoulaime 
 
 
 
 
  



Kunstakademiets Arkitektskole. Kulturarv, Transformation og Restaurering 
Søren Vadstrup: Bygningskulturens værdisætning.  RAPPORT for 2011  

 side  7 

Forskningsplan for 2012   
 
Projekter 
 

Den almindelige danske beboelsesbygnings stilhistorie og teknologihistorie 
 Villaen i dansk arkitektur, baggrund, historisk udvikling, arkitektur og fænomenologi. 
 
Vurdering af ældre bygningers materialer 

 Vidensgrundlag, bl.a. levetider 
 Undersøgelses/vurderings-metoder 
 Vedligeholdelse og istandsættelse 
 Patinering 
 Syntese 

 
Facadedekorationer på historicismens huse (1850 – 1930) 

 Historie og typer 
 Materialer 
 Håndværksmetoder 
 Istandsættelse og kopiering 

 
Bedre Byggeskik i Danmark (1915 – 1935) 

 Baggrund 
 Arkitektur 
 Organisering 
 Formidlingsaktiviteter 
 Resultater og evaluering 

 
1960-ernes og 1970-ernes boligbyggeri i Danmark –  

 arkitektoniske og miljømæssige værdier, herunder ældning og patinering 
 materialer og historisk bygningsteknologi, herunder nedbrydning, ældning og patinering  
 fremtidige krav,  
 restaurering, retablering og transformation  
 samlet værdisætning 

 
Energiforbedring af bevaringsværdige bygninger – med respekt for bevaringsværdierne 

 Bog udkommer i 2012 (Socialministeriet) 
 
Gennemgang og værdisætning af fredede bygninger i Nordøstgrønland  

 I samarbejde med Grønlands Nationalmuseum, Grønlands Selvstyre og Nordøstgrønlands 
kompagni NANOK. 

 Baggrunden er at klimaforandringerne truer en række meget gamle og værdifulde fangsthytter, der 
har fået status som fredede, bl.a. via øget kyst-erossion, øget biologisk nedbrydning af træmateri-
alerne, øget snelast og øget slid og ødelæggelse fra den støt stigende krydstogts-turisme.  

 
Formidling 
 
’Byhuse i Danmark – bevaring, retablering og transformation’.  

 Bog udkommer på L&R i 2012 
 Formidler bl.a. resultaterne fra de tre ovennævnte projekter 
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KOMPENDIER  
til Kulturarv, Transformation og Restaurering 
af Søren Vadstrup 
December 2011 
 
Redskabsdicipliner 
 
Opmåling 
Bygningsopmåling*  
 
Tegning og akvarel 
Frihåndstegning - til brug for registrering og skitseprojekt* 
Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve* 
 
Bygningsanalyse og værdisætning 
 
Byrumsanalyser, kort 
Byrumsanalyser, arkitektonisk registrering af pladser og byrum* 
 
Historisk byggeteknik og materialer 
 
Materialer 
Bevaring af udvendigt træ* 
Kalk og mørtel til bygningsrestaurering* 
Puds på murværk* 
10 overfladebehandlinger med læsket kalk* 
Den klassiske pigmentfarveskala* 
De fem klassiske bindemiddel-typer* 
 
Støbning 
Stuklofter 
Facadedekorationer i puds, gips og kunststen* 
Bronzestøber- og gørtlerarbejder* 
Støbejern* 
 
Samling 
Bindingsværkshuse i Danmark* 
Bindingsværkssamlinger* 
Farver på bindingsværk* 
 
Stabling 
Det murede hus i Danmark. Historie, byggeteknik og materialer* 
Murværk, kalk og mørtel samt pudstyper og facadepuds*  
De klassiske pigmenter til facadefarver* 
Restaurering af murværk og facader* 
 
Det københavnske etagehus 
Det københavnske etagehus. Historie, byggeteknik og arkitektur* 
 
*   Kompendier, der indeholder metodisk indsamlet og systematisk sammenfattet  ny, eksisterende og    
      egen nyudviklet viden , der ikke tidligere har været publiceret. 
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Artikler m.m. 
af Søren Vadstrup 
December 2011 
 
Vadstrup, Søren: N O T A T om facadeafrensning af Københavns Rådhus.  
Center for Bygningsbevaring, 2011 
 
Vadstrup, Søren: VÆRDISÆTNING samt forslag til restaurering, retablering og nyindretning af 
Rosenlundvej 23, 3540 Lynge.  Center for Bygningsbevaring, 2011 
 
Vadstrup, Søren: NYSTED. Byrumsanalyse og værdisætning.  
Center for Bygningsbevaring, 2011 
 
Vadstrup Søren: Forberedelse af projektmateriale.  
Revidering af Kulturarvsstyrelsens ’Information om Bygningsbevaring’ 2011-2012. 
 
Vadstrup, Søren: Kulturarv, Transformation og Restaurering. 
 Transformation 2. Kunstakademiets Arkitektskole, KTR (jan. 2012) 
 
 


