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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  for  2 0 1 3 
 
Forsker: Forskningslektor, arkitekt m.a.a Søren Vadstrup 
Dato: 19.12.2013 
 
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. 

 

VILLA FLORA i Kastro på Sifnos 
Opmåling, bygningsanalyse og 
værdisætning samt tegning, akvarel 
og analytisk tegning 
September-oktober 2013 
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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.  
 
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. 

 

 
 
ANALYTISK TEGNING af VILLA FLORA i Kastro på Sifnos 
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STATUS december 2013 
 
I 2011-12 startede forskningsprojektet med en overordnet analyse af situationen indenfor 
bygningsbevaringsområdet i Danmark, der er kort gennemgået nedenfor. Forskningsprojektet opstilles i 
medfør heraf i en mere logisk rækkefølge i forhold til analysens resultater.  
 
Der henvises i øvrigt til Rapport fra 2011 og Rapport fra 2012 samt de færdige kompendiematerialer, der 
er lagt under ’Specielle Grundlagsdicipliner’ på Transformations-rummet på skolens intranet.  
(se oversigt side 9) 
 
 
1   Ældre bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske værdier 
 
Analyse 
Hvis vi ser på de fleste af de restaurerings- og transformationsprojekter, der findes sted i øjeblikket, har 
de generelt to mangler: Der ofres alt for lidt opmærksomhed på bygningens kulturhistorie og kultur-
historiske spor og man er heller ikke nok opmærksom på bygningens antikvariske værdier. Dette 
medfører bl.a. at man ofte, enten i æstetikkens navn eller af tekniske grunde, ofrer/ udskifter eller fjerner 
meget værdifulde elementer i huset, der kunne berige projektet historisk og fortællemæssigt. 
 
Antikvarisk værdi må ikke forveksles med originalitet, der både optræder i SAVE-vurderingerne og i 
Kulturstyrelsens fredningsgennemgang. Antikvarisk værdi er en registrering af elementernes alder og 
sjældenhed i forhold til hinanden. Det vil sige at hvis en yderdør, et vindue eller et gulv etc. stammer helt 
fra husets opførelse og dermed viser vigtige spor efter denne fase, så skal disse elementer bevares, 
istandsættes og indgå i projektet, næsten for enhver pris. Men det kan også gælde senere tilførte 
elementer i huset – der efter kulturstyrelsens definition ikke er ’originale’. Det samme gælder 
kulturhistoriske spor i huset.   
 
Det samme gælder i øvrigt også de gængse formulerede og publicerede Byrumsanalyser, bl.a. Jan Gehls 
’Livet mellem husene’ og især i ’Det nye Byliv’. Her er de kulturhistoriske og de antikvariske dimensioner 
fraværende, hvilket er en stor mangel og gør disse projekter mindre righoldige og oplevelsesfulde.  
 
Forskning 
Jeg har derfor beskrevet disse forhold i en række kompendier på KA (se oversigt), og metoderne er 
afprøvet i studieprojekter: Kastrup Værk (juni 2012), Can Lin (september 2012), Konstabelbygningen 
(efterår 2012). Sorte Firkant (forår 2013), Sifnos, Grækenland (sept-okt. 2013) og Tegners Museum (okt. 
2013). Endvidere i andre praktiske projekter: Fangsthytter i NØ-Grønland (juli-august 2012), 
Vedligeholdelsesvejledning til Sisimiut (april-maj 2013).  
 
Især Fangsthytterne i NØ-Grønland er interessante, fordi de ikke har særlig store arkitektoniske og 
tekniske værdier, men deres kulturhistorie er helt fantastisk, og bliver derfor hovedbegrundelsen for deres 
bevaring og istandsættelse. 

 Kvalificering af værdisætningen ved at understrege vigtigheden af at registrere de 
kulturhistoriske spor i huset 

 Beskrivelser til at undersøge denne 
 Understregning af vigtigheden af den antikvariske analyse i værdisætningen 

 
Formidling 
Undervisning på KA (se studieplaner) 
Foredrag for borgerne i Sisimiut i februar 2013 
Foredrag på LO-skolen i Helsingør for nordiske bevaringsforeninger i april 2013 
 

Kompendier på KTR (se oversigt side 9) 
 

Artikler og publikationer: 
  Søren Vadstrup: ’Learning new tricks from old Dogs’. Lost & Found. KA 2013 

 

Inge Bisgaard og Søren Vadstrup: Rejsen til landet på den anden side – Tunup Avannaarsuanut 
angalaneq. Registrering og sikring af kulturhistoriske fangsthytter, overvintringshuse og 
videnskabelige stationer i Nordøstgrønland i sommeren 2012. Tidsskriftet GRØNLAND juni 2013. 
 

Søren Vadstrup: Vedligeholdelsesvejledning til fredede og bevaringsværdige bygninger i Sisimiut. 
Qeqqata kommunia 2013 
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2   Værdisætning, indhold og metodik 
 
Analyse 
Indenfor dette område findes forskellige metoder, hvoraf SAVE-metoden er den mest benyttede og bedst 
beskrevne. Denne egner sig imidlertid ikke som grundlag for et restaurerings- eller transformations-
projekt og heller ikke som grundlag for husejerens løbende vedligeholdelse og ombygningsprojekt. 
 
Der mangler derfor to grundlæggende metoder til værdisætning af ældre huse i forbindelse med planlagte 
indgreb. Metoderne skal være helt konkrete og operative, men de skal samtidigt have en klar sammen-
hæng med et tilhørende teoretisk grundlag, der formulerer de restaurerings-etiske principper for de 
efterfølgende indgreb. En tilsvarende systematik mangler også i dag for diverse ’Byrumsanalyser’. 
 
Forskning 
Forskningsprojektet har udviklet og afprøvet disse to metoder, kaldt en ’Bygningsanalyse og  værdi-
sætning af bygninger og deres omgivelser’ og en ’Metode til en oversigtlig værdisætning og teknisk 
gennemgang af ældre bygninger’. Metoderne kan bruges på bygninger fra forskellige historiske epoker i 
forskellige tekniske tilstande. Metoderne er nærmere beskrevet i de nedennævnte kompendier. Der er lagt 
vægt på at denne er maksimalt bruger- og handlingsorienteret. 
 
Metoden til ’Bygningsanalyse og værdisætning af bygninger og deres omgivelser’ er afprøvet på KTR i 
forbindelse med studieprojekterne på ’Kastrup Værk’ i Kastrup, ’Can Lin’ på Mallorca og ’Konstabel-
bygningen’ på Holmen i 2012, og på ’Hegnslund’ ved Springforbi, i Kastro på Sifnos og på ’Tegners 
Museum’ i 2013. (formidlet i ’Mapper’ på KTR). 
 
Metode til en oversigtlig værdisætning og teknisk gennemgang af ældre bygninger er udviklet afprøvet på 
en række bygninger i Nysteds historiske bykerne i samarbejde med Bevaringsforeningen for Nysted.  
 
Forskningsprojektet har endvidere udviklet og beskrevet en metode til ’Arkitektonisk værdisætning af 
bygninger og byrum’, der er afprøvet på studieopgaven på den ’Sorte Firkant’ (forår 2013) 
 
En bygningsundersøgelse kan omfatte flere andre, mere sansebårne ’registreringsmetoder’. Forsknings-
projektet har derfor systematiseret og beskrevet, hvorledes man kan registrere bygninger og byskaber 
med frihåndstegning og akvarel. Endvidere er ’Bygningsopmåling’, især den oversigtlige ’skridtopmåling’ 
og den grundigere ’relativ opmåling blevet systematiseret og beskrevet. 
 
Forskningsemner: 

 Opstilling og definition på 3 grader af/metoder for værdisætninger 
 Opstilling af ny, 3-delt operativ metodik for historisk, teknisk og arkitektonisk værdisætning af 

enkeltbygninger med omgivelser (Hvorfor, hvor/hvad og hvordan) 
Opstilling af ny, operativ metodik for arkitektonisk værdisætning af byrum  
(Hvorfor, hvor/hvad og hvordan) 

 Beskrivelse af mere sansebårne registreringsmetoder: Tegning, akvarel og lokalfarver 
 Beskrivelse af 3 forskellige opmålingsmetoder i forb. med værdisætningen 

 
Formidling 
Undervisning på KA  (se studieprogrammer) 
Foredrag og præsentation med opponent på Forskerseminaret i Borgergade i september 2012 
 

Kompendier på KTR (se oversigt side 9) 
 Søren Vadstrup: ’Learning new tricks from old Dogs’. Lost & Found. KA 2013 

Hegnslund ved Springforbi, 
juni 2013, Søren Vadstrup 
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3   Restaurering, retablering og transformation.  
     Materialer, metoder og holdninger 
 
Analyse 
Venezia Charteret blev formuleret i 1964 og har været brugt lige siden som etisk og teoretisk grundlag for 
adskillige restaureringsprojekter. Men dels fordi Venezia Charteret først og fremmest retter sig mod 
Monumenter, og ikke almindelige huse, dels fordi det meget tydeligt er formuleret i den nærmeste 
efterkrigstids tegn og dels fordi det på mange måder er modsigende og ulogisk, er der behov for et helt nyt 
restaurerings-etisk grundlag, der også dækker transformationer af bygninger og ombygninger af helt 
almindelige huse. Et Charter der bl.a. også kan forstås og accepteres af almindelige husejere. 
 
Det er naturligvis også ønsket at dette ’restaurerings-etiske grundlag’ skal have en klar sammenhæng med 
de ovennævnte af forskningsprojektet udviklede og formulerede bygningsundersøgelses- og 
værdisætnings-metoder samt den konkrete praksis og praktiserbarhed, disse opererer med.   
 
Forskning 
Det er nok denne del af det samlede forskningsprojekt, der har været arbejdet mest med indtil nu. Og som 
også er tættest på en slags afslutning på nuværende tidspunkt. 
 
For at give ejere og projekterende bedre redskaber til restaurering, vedligehold og transformation opstiller 
forskningsprojektet, ud over en konkret og systematiseret metode for bygningsundersøgelser og 
værdisætning,  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.  

 
 Ny definition på Restaurering som 5 mulige indgreb i ældre bygninger som lige lødige, 

baseret på en systematisk værdisætning :  
Reparation, rekonstruktion, transformation + subtraktion og addition 

 Slutter 150 års danske og internationale diskussioner om dette? 
 Restaureringsholdninger vedr. materialer, form og håndværksmæssig udførelse  

 
Formidling 
Undervisning på KA  (se studieprogrammer) 
Foredrag og præsentation med opponent på Forskerseminaret i Borgergade i september 2012 
 

Kompendier på KTR: (se oversigt side 9) 
 01 Bygningsrestaurering og Transformation 
 
Artikler og publikationer: 
  Søren Vadstrup: ’Learning new tricks from old Dogs’. Lost & Found. KA 2013 
  Søren Vadstrup: Venezia-Charteret har overskredet sin sidste saglsdato (ufærdig kladde maj 2013) 
 
Det overvejes at arrangere en dansk eller nordisk konference om dette emne i 2014 – i 40 året for Venezia 
Charteret. 
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4   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
 
Analyse 
En dybdegående viden om de historiske, eller de ’klassiske’, som jeg foretrækker at kalde dem, 
byggematerialer, bygningskonstruktioner og håndværksmetoder er uhyre essentiel for et kvalificeret 
restaurerings- eller transformationsprojekt – teknisk, arkitektonisk og for den historiske autenticitet. 
 
Listen over hvilken viden, vi mangler i dag og især hvem, der mangler denne, er lang.  
 
Forskning 
Forskningsprojektet har koncentreret sig om de emner, der har knyttet sig til de studieopgaver, der 
studerende på afdelingen har fået stillet og løst, således at forskningsprojektet har gennemgået den nyeste 
viden på området, ofte udviklet i forbindelse med forskningsprojektet. Dette har medført nogle lidt 
’overraskende’ og uvante emner (for undertegnede), bl.a. ’Curtain Wall facader, jernbeton og flade tage.  
 
Andre emner har været kalk, mørtel og murværk, træ og bindingsværk, farver, maling og 
overfladebehandling. Se de udarbejdede kompendiematerialer, jf. oversigten på side 9. 
 
En særlig gren af dette del-forskningsprojekt har været en historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af 
landbindingsværkets samlinger og konstruktioner, ikke mindst i teknisk og statisk henseende. Dette 
mundede bl.a. ud i undervisningsprojektet, hvor de studerende byggede en 1:1 bindingsværksbygning med 
en række historiske træsamlinger, udpeget ud fra en analyse gennem dette forskningsprojekt (Haubarg-
projektet oktober-november 2012). Se artiklen om dette: Af gammelt jern smedes nye våben (ufærdig 
kladde).  
 
Formidling 
Undervisning på KA (se studieprogrammer) 
Work shop om pigmenter, farver, maling og klassiske malingstyper 
Undervisning på Arkitektskolen i Aarhus om murværk, mørtel og kalk samt smedejern og støbejern 
Undervisning om kalk, mørtel og murværk på Murerfagskolen i Næstved (9.3.2013) 
Undervisning på Summer Work Shop i Viby på Fyn (uge 31) 
 
Vadstrup, Søren: ’Summer Work Shop’ i Viby i uge 31. 
  ‘By og Land’, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Nr. 100, okt. 2013 
 
Kompendier på KTR (se oversigt side 9) 

 

 
 
Farve- og malings Work Shop 2013. Opstrøg i kaseinfarve. 
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5   Fremtidige krav til ældre bygninger 
 
Analyse 
Det bliver mere og mere klart for undertegnede at energiforbedring af huse, der er ældre end 1960, kræver 
helt andre materialer og metoder end nye huse og huse fra 1960-70 til i dag. Da dette er fuldstændigt 
fraværende i BR10 samt i diverse forsøg på det seneste og allerseneste på at beskrive og praktisere energi-
forbedring af eksisterende huse, er der et meget stort behov, lige nu, for forskning og videnindsamling på 
dette område. 
 
Dertil kommer alle de tilhørende bæredygtigheds-aspekter ved bygninger, der stort set alle tæller til fordel 
for ældre huses og deres fortsatte bevaring, restaurering, transformation og kvalificerede energiforbed-
ring, med ovennævnte særlige materialer og metoder: CO2-reduktion, mindre miljøbelastning, miljø-
venlige materialer, mindre affald og farligt affald, bedre indeklima, livslang levetid, osv. osv. Og hertil 
kommer yderligere bevarelsen af vores bygningskultur og arkitektoniske egenart. 
 
Ældre bygninger viser sig ikke at være en del af problemet, i forhold til Verdens klimaproblemer, men en 
afgørende del af løsningen. Det er som bekendt den modsatte opfattelse, der er mest udbredt hos 
byggebranchen og mange andre steder i dag.  
 
Forskning 
Forskningsprojektet arbejder intenst med dette lige nu. Ikke mindst fordi det er lykkedes at få ansat en 
forskningsassistent 2 dage om ugen til netop dette. (se forskningsplan fra april 2013). 
 
Skelsættende for alt dette var min deltagelse som foredragsholder i et bæredygtigheds-seminar på 
Arkitektur- og Designskolen i Oslo i september 2012, hvor jeg forelæste om energiforbedring af vinduer 
og hvor andre foredrag handlede om ældre bygningers bæredygtighed på mange andre områder. 
 
Særlige forskningsemner: 

 Energiforbedring af ældre bygninger med respekt for bevaringsværdierne (via værdisætning). 
 Energiforbedring uden plastikmembraner i væggene 
 Det bygningskulturelle ’kinderæg’:  Eksisterende bygninger kan bidrage til klimaforbedringerne 

og opnå: 
-  Stor CO2-besparelse 
-  Høj bevaring af husets arkitektur og autenticitet 
-  God/bedste løsning for husejerens økonomi (tilbagebetalingstid)  

  På én og samme tid.   
(plus teknisk holdbarhed og bedre tekniske løsninger, bedre indeklima, kulturhistorie, 
originalitet) 

 Vinduer, døre, ydervægge, tag, terræn,  
 
Formidling 
I forbindelse med studieopgaven om Konstabelbygningen (efterår 2012) afholdt vi et uge-kursus om 
bæredygtighed og bygninger for de studerende på afdelingen. 
 
Jeg har holdt foredrag om Bæredygtig bygningsbevaring og energiforbedring for Energi-Forum Danmark 
på en stor konference for de danske kommuner og regioner samt statslige styrelser mm på Nyborg Strand 
i marts 2013 (se kompendium på energiforum.dk)  
 
Jeg har i 2013 skrevet et nyt ’Informationsblad’ til Kulturstyrelsens ’Information om Bygningsbevaring’ 
om Energiforbedring af fredede og bevaringsværdige bygninger og revideret Efterisolering af 
bindingsværk samt Energiforbedring af vinduer. Disse vil blive lagt ud på Styrelsens hjemmeside i 2014. 
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Aktiviteter i 2013 
 
Januar 2013 Lærermøde/planlægningsmøde på Helenekilde 
 Restaureringsseminar i Aarhus (KUAS + Arkitektskolerne) 
 1-dags seminar på SBI/AAU om Bæredygtighed 
 
Februar 2013 Foredrag og forundersøgelse i Sisimiut i Grønland for Qeqqata kommune. (15.-21./2.) 
 Udarbejdet en vedligeholdelsesvejledning for byens bevaringsværdige bygninger 
 
Marts 2013 Organiseret kursus om Hydraulisk kalk i Nordisk Forum for Bygningskalk (6.3) 
 Undervisning i Byrumsanalyser på KA (Semesteropgave) 
 Foredrag på Nyborg Strand om ’Bæredygtig Bygningsbevaring’ for Energiforum Danmark 
 Forskermøde på KA (18.3.) 
 
April 2013 Organiseret Nordisk møde i Helsingør for nordiske bevaringsforeninger (25.-27./4). 
 Emne (bl.a.) Den nordiske Træstad. 
 Studierejse til Japan (28./4. – 5./5.) 
 
Maj 2013 Undervisning i materialer på Arkitektskolen i Aarhus 
 Work-shop på Roskilde Museum om energiforbedring  

Foredrag på International konference ’Architecture, Education and Siciety’ I Barcelona 
med titlen: Integrating the Research in the Students Education – and Integrating the 
Students in the Research. 

   
Juni 2013:  Lærermøde/planlægningsmøde i Viby på Hindsholm 

Bygningsopmåling, bygningsanalyse og værdisætning af ’Hegnslund’ opført 1915 af arkitekt 
Hans Henning Hansen. (KTR-Mappe) 
Artikel om den funktionalistiske boligindretning. (ikke færdig) 
Forskermøde i Aarhus (BK2015) (17.6.) 
Indslag om maling på TV2-Fri (direkte program 26.6.) 
Work-shop om maling for Køge Museum (27.-28. juni) 
 

Juli 2013: Bindingsværks og lerklinings-work-shop i Viby 
 Artikel om lerklining i ’By og Land’ 
 
September 2013:  

Værksted: Bygning af Lerhus 1:1 på KA 
 Forelæsninger om lerhuse og ler mm. KTR 
 Undervisning på Københavns Erhvervsakademi 
 Opmålingsrejse og studietur til Sifnos i Grækenland (KTR) 
 Bygningsanalyse og værdisætning af Villa FLORA i Kastro på Sifnos (KTR-Mappe) 
 Bygningsbeskrivelser til Patineringsprojektet sammen med Konservatorskolen 
 
Oktober 2013:  

Bygningsanalyse og værdisætning af Tegners Museum 
 Nordisk Forum for Bygningskalk (Stockholm 9.-11. okt) 
 Tekster om klassiske byggematerialer m.m. til Restaureringscentrum Hverringe’s website. 
 22.10. Work-shop om Rudersdals kommunes arkitekturpolitik. Rådhuset Rudersdal. 

31./10. Foredrag for Nyborg kommune på Nyborg slot – Bevaringsværdige bygninger 
 
November 2013: 
 Undervisning for danske kommuner (Raadvad – BK 2015) 
 Undervisning for Oslo kommune (Raadvad) 
 Sø. 24./11. Farve- og Malings Work Shop KTR 
 27./11   Forskningsfremlæggelse på KA/Institut 1 
 
December 2013: 
 2.-3./12  Foredrag og ekskursion på Arkitektskolen i Aarhus (Learning from the Past) 
 4./12   Nordisk Kalkforum: Luftkalkmørtel i bærende konstruktioner.   

Sø. 8./12   Kalk- og mørtel work-shop KTR 
 10.-11./12  International Work-shop på Arkitektskolen i Aarhus (Learning from the Past) 
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KOMPENDIER   
til Kulturarv, Transformation og Restaurering 
af Søren Vadstrup  2011-2013 
 
By- og bygningsundersøgelser og værdisætning 
01 Bygningsrestaurering og Transformation. Teoretisk grundlag. 
02 Værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT  
03 SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi 
04 OVERSIGTLIG værdisætning og teknisk gennemgang  
05 Bygningsanalyse og VÆRDISÆTNING af bygninger og deres omgivelser 
06 Bygningsanalyse- og værdisætnings-SKEMA 
07 Bygningsopmåling – til brug for registrering og projektering. Relativ opmåling. 
08 Bygningshistoriske undersøgelser 
09 Kulturhistorisk analyse 
1o Antikvarisk analyse  
11 Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer 
12 Husets bærende bevaringsværdier 
13 Projektforslag 
14 Rekonstruktion af manglende eller udskiftede bygningsdele 
15 Bygningsanalyse og Værdisætning af bygninger - EKSEMPLER 
16 Arkitektonisk analyse og værdisætning af bebyggelser og byrum 
17 Arkitektonisk analyse og værdisætning af bebyggelser og byrum - EKSEMPLER 
18 Frihåndstegning -  af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul 
19 Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve 
20 Analytisk tegning og illustrering 
21 Bevaringsplaner og bygningsregistreringer i Danmark 1960 – 2012 
 
Historisk byggeteknik 
01 Det murede hus i Danmark. Historie 
02 Det murede hus i Danmark. Materialer og konstruktioner* 
03 Tyndpuds og dækkende puds 
04 Overfladebehandling af murværk 
05 Facadedekorationer i puds, gips og kunststen 
06 Pisé, wällerwände og adope 
07 Facade-udtryk 
08 Patinering af murværk 
09 Trækonstruktioner og træbeklædninger i Danmark (under udarbejdelse) 
10 Konstruktiv træbeskyttelse* 
11 Bindingsværkshuse i Danmark. Bindingsværkssamlinger.  
12 Overfladebehandling af bindingsværk. 
13 Vinduer af træ – historie, materialer og konstruktioner 
14 Vinduer af træ – vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring 
15 Døre – historie, materialer og konstruktioner (under udarbejdelse) 
16 Curtain Wall facader (1870 – 2012) 
17 Flade tage (1950 – 2012) (under udarbejdelse) 
18 Trapper – historie, konstruktion og restaurering (under udarbejdelse) 
19 Tegltage (under udarbejdelse) 
20 Stråtage (under udarbejdelse) 
 

Historiske byggematerialer 
01 Træ – brug og bevaring 
02 Mursten, teglsten og terracotta 
03 Kalk og mørtel og puds til bygningsrestaurering 
04 De klassiske pigmenter til facadefarver 
05 De fem klassiske malingstyper 
06 Linolie – imprægnering, regenerering og overfladebehandling 
07 Trætjære 
08 Rudeglas og termoruder 
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Planer for 2014 
 
Resten af projektets løbetid frem til august 2014 vil mest handle om at formidle resultaterne af delprojekt 
1-4, bl.a. gennem artikler, bøger og kurser/konferencer samt undervisning på KA. Den egentlige forskning 
vil primært foregå indenfor delprojekt 5 
 
København, den 19.12.2013 
 
 
  

 
Søren Vadstrup  
 
 

 
 
Lerhuset, Værkstedsopgave september 2013 
 
 


