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Indledning 

Indledning  
 
De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Dan-
mark udgør en væsentlig del af vores bygningskultur. 
For byernes og landsbyernes vedkommende endda 
betydeligt vigtigere end eksempelvis de fredede 
bygninger. Alligevel henlever de en mindre betydende 
tilværelse, for at sige det mildt, både hos husejerne, i 
mange kommuner og i lovgivningen.  
 
For at forsøge at råde bod på dette har jeg, sammen 
med andre, netop gennemført 3 forskningsprojekter, 
i regi af Kunstakademiets Arkitektskoles kandidat-
program i Kulturarv, Transformation og Restau-
rering, om tre meget relevante emner, i forhold til 
bevaringsværdige bygninger, bebyggelser og byrum: 
 
1. Nye metoder til analyse og værdisætning af 

bygninger, bebyggelser og byrum. 
 

2. Ny viden om materialer og metoder, holdninger 
og principper til transformation og restaurering 
samt energiforbedring af ældre bygninger. 
 

3. Vedvarende holdbarhed. En undersøgelse af kul-
turarvens potentialer i forhold til bæredygtighed 
og cirkulær økonomi. 

 
Det første af disse tre projekter, Nye metoder til ana-
lyse og værdisætning af bygninger, bebyggelser og 
byrum, retter sig mod fem ofte forekommende 
situationer indenfor transformering og restaurering 
af by- og bygningskultur i Danmark: 
 
A. Analyse og Værdisætning som led i et BEVARINGS- 

og ENERGISYN for eksisterende bygninger. Dette 
foretages af husejeren selv - før en påtænkt årlig 
vedligeholdelse eller energiforbedringer på huset. 

 
B. Analyse og Værdisætning af BYGNINGER og 

deres omgivelser, i forbindelse med et konkret 
istandsættelses-projekt. 

 
C. Analyse og Værdisætning som led i udpegning af 

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER efter 
SAVE-systemet, i en ny udgave, kaldt ny-SAVE-
metoden. 
 

D. Analyse og Værdisætning af 20 typiske BYG-
NINGS- og KULTUR-MILJØER indenfor kultur-
arven i Danmark. 

 
E. Analyse og Værdisætning i forbindelse med 

udarbejdelsen af en BEVARENDE LOKALPLAN 
– herunder ønsker om at opnå et stedstilpasset 
nybyggeri, samt tilbygninger til og ombygninger 
af eksisterende bygninger. 

 

 
Metode A er målrettet til husejeren selv (sammen 
med en ven) og metode B er målrettet til tegnestuer 
m.fl., der arbejder med historisk forankret og steds-
tilpasset nybyggeri, restaurering og transformation.  
 
De tre sidste metoder C, D og E retter sig primært 
mod kommuner, der skal i gang med at udarbejde en 
bevarende lokalplan og/eller udpege eller revidere de 
bevaringsværdige bygninger i kommunen. 
 
De fem metoder er bevidst gjort meget forenklede og 
operationelle i forhold til de gængse metoder, der 
benyttes i dag – eller i forhold til, at man, hvad vi 
oftest ser, slet ikke har en metode.  
 
Formidling 
Som afrapportering af forskningsprojektet Nye me-
toder til analyse og værdisætning af bygninger, 
bebyggelser og byrum, har jeg skrevet den publika-
tion, du har i hånden: 
 By- og Bygnings-Undersøgelser. Analyse og 

værdisætning af bygninger, bebyggelser og 
byrum (2018) 

Samt publikationerne: 
 Analyse- og Værdisætning af 20 Bygnings- og 

Kulturmiljøer i Danmark (2018) 
 Genius Loci. Bygningskulturens immaterielle 

værdier. (2018) 
 Bevaringsplanlægning - Vejledning i bevaren-

de lokalplaner efter ny-SAVE-Metoden. 
 
Som afrapportering af forskningsprojektet ’ Ny viden 
om materialer og metoder, holdninger og princip-
per til transformation og restaurering samt energi-
forbedring af ældre bygninger’ har jeg skrevet 
bøgerne:  
 Bevaringsværdige bygninger – sikring af beva-

ringsværdier (3. udgave 2018) 
 Bevaringsværdige bygninger – gode løsning til 

energiforbedring og indeklimaforhold (2018) 
 
Som afrapportering af forskningsprojektet ’Vedva-
rende holdbarhed. En undersøgelse af kulturarvens 
potentialer i forhold til bæredygtighed og cirkulær 
økonomi’ har jeg skrevet bogen:  
 Vedvarende holdbarhed. Bæredygtighed og 

cirkulær økonomi for bygninger (2018)  
 
Det er mit håb, at de 12 publikationer, der er nævnt i 
kolofonen, og som jeg har skrevet som led i disse tre 
projekter, vil blive brugt af private husejere, deres 
rådgivere og håndværkere, kommuner, myndigheder 
og undervisningsinstitutioner m.fl. til gavn for en 
mere kvalificeret bevaring  af dansk by- og bygnings-
kultur.
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1   Generelt om Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
 

1 Generelt om  
 Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
  
Analyse- og værdisætnings-Metoden er en ny, for-
enklet og operativ metode til at identificere, kende og 
forstå de bærende bevaringsværdier for bygninger, 
bebyggelser og byrum – så man sikrer at disse be-
handles på en kvalificeret og helhedsorienteret måde, 
når de skal sættes i stand, ombygges eller omdannes.  
 

Herved kan Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
medvirke til at opnå en historisk forankret og steds-
tilpasset restaurering og transformation af eksiste-
rende bygninger og helheder samt herunder også en 
harmonisk indpasning af nybyggerier til helheden. 
 
Immaterielle kulturarv 
Analyse og værdisætningsmetoden har som noget nyt 
et særligt fokus på den del af stedets (synlige) kultur-
arv, der rummer betydningsbærende immaterielle 
værdier.  
 Det kan være stedets kulturelle baggrund eller ide  
 Det kan være de lokale materialer eller hånd-

værkstraditioner, der præger stedet.  
 Eller det kan være stedets særlige atmosfære, sjæl 

eller karakter – eksempelvis oplevet gennem rum-
menes materialer, størrelser, dagslysforhold eller 
andre sanseoplevelser. 

De påviste immaterielle værdier er en vigtig brik i det, 
at se stedet på en ny måde, hvilket kan være med til 
at kvalificere et projekt til en fremtidig anvendelse, 
samt vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning. 
 
Værdisætning af de bærende bevaringsværdier 
Analyse og værdisætning af bygninger, bebyggelser 
og byrum indeholder også som noget nyt en kort 
konkluderende opsummering af bygningens, bebyg-
gelsens eller byrummets bærende bevaringsværdier, 
samt øvrige forhold, der med sin karakter bidrager til 
at understøtte helheden. 
 

En analyse og værdisætning af bygninger, bebyg-
gelser eller byrum med mere vil også kunne anvendes 
i de tilfælde, hvor de bærende bevaringsværdier over 

tid er mistet. Metoden kan i disse tilfælde være et 
nyttigt redskab til en genopretning og forbedring af 
de arkitektoniske kvaliteter og bærende bevarings-
værdier.  
 

Analyse- og Værdisætnings-Metoden består, efter en 
kort identifikation og introduktion, af 5 elementer:  
1) en historisk analyse  
2) en teknisk analyse,  
3) en arkitektonisk analyse  
4) værdisætning af de bærende bevaringsværdier og 
5) anbefalinger.  
Man kan herunder uddybe projektets bevaringsprin-
cipper og materialeholdninger. 
 
Metodens 3 mål 
Det er uhyre vigtigt for et kvalificeret resultat, at man 
kender den eller de bygninger, samt bebyggelsen eller 
pladsen der skal restaureres eller transformeres, 
virkelig godt, historisk, teknisk og arkitektonisk. 
Hertil kræves der en METODE, der kan belyse dette. 
 

Dernæst er det også altafgørende at de indgreb, man 
foretager i bygningen har en optimal byggeteknisk 
kvalitet og repræsenterer en meget lang holdbarhed, 
i lighed med bygningen selv. Hertil kræves der at 
både rådgiver og udførende er i besiddelse af den 
nyeste, dokumenterede VIDEN og kunnen– og ikke 
blot ureflekteret ’gør som de plejer’ 
 

For det tredje skal de foretagne indgreb videreføre og 
bevare bygningens og bygningsmiljøets oprindelige 
stemning, identitet og sjæl. Dette gøres bl.a. ved at 
bevare så meget som muligt af de eksisterende mate-
rialer og elementer i bygningen eller bebyggelsen, 
herunder også disses slid og patina, samt andre kul-
turhistoriske og immaterielle spor – og ved at efter-
leve fem forenklede PRINCIPPER for en bæredygtig 
istandsættelse og ombygning af eksisterende bygnin-
ger - samt indpasning af nye huse i eksisterende byg-
ningsmiljøer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istandsættelse, ombygning og udvikling af ældre bygninger 
samt bevaring, omdannelse og nybyggeri i bevaringsværdige helheder  
  

     Mål    Dette kræver: 
_____________________________________________________________________ 
1:  Kende og forstå huset/bebyggelsen/byrummet METODE 
     virkelig godt    Historisk, Teknisk og Arkitektonisk 
    Analyse og Værdisætning 
____________________________________________________________________ 
2: Opnå de bedste teknisk holdbare løsninger  OPDATERET VIDEN 

ved alle indgreb: Byggeteknisk, æstetisk  og om de nyeste dokumenterede erfaringer 
arkitektonisk om materialer, konstruktioner og metoder  

_____________________________________________________________________ 
3:  Videreføre bygningens/bebyggelsens   BEVARINGS-PRINCIPPER 
     Atmosfære, identitet og sjæl   samt stedets immaterielle værdier  



6                                                                             
 

Søren Vadstrup 2018 
 

By- og Bygnings-Undersøgelser 
Analyse og Værdisætning af  
bygninger, bebyggelser og byrum 

1   Generelt om Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1   Selve metoden 
 
Analyse- og Værdisætnings-Metoden går ud på at 
skaffe overblik over og indleve sig i: 
- hvorfor huset, bebyggelsen eller helheden er 

noget særligt, 
- hvor de væsentligste arkitektoniske og tekniske 

styrker og svagheder befinder sig,  
- hvad de bærende bevaringsværdier består af, 

specielt i forhold til helheden, samt  
- hvordan huset, bebyggelsen eller pladsen bør 

behandles, for at bibeholde eller genetablere de 
bærende bevaringsværdier – og den 
stedsspecifikke karakter og helheds-tilpasning. 

 
Analysen og Værdisætnings-Metoden består af 6 dele: 
 
1: Kort, overordnet beskrivelse og identifikation 
Man starter med en indledende, meget kort og over-
ordnet identifikation og generel beskrivelse af byg-
ningen og dens omgivelser, eller byen, bebyggelsen, 
pladsen eller landsbyen og dens omgivelser.  
 

Man kan her, i forhold til den overordnede helhed, 
med fordel inddrage de på forhånd beskrevne ’20 
Bygnings- og Kulturmiljøer i Danmark’ - se disse. 
 
2: Analyse 
En historisk, teknisk og arkitektonisk analyse af 
bygningen, bebyggelsen eller byrummet – efter et 
nærmere fastlagt system og i den nævnte rækkefølge. 
Den historiske analyse indbefatter også bygningens 
eller stedets immaterielle værdier. For bebyggelser, 
pladser og landsbyer er analysen yderligere udbygget 
med de funktionelle og sociale forhold. 
 
3: Værdisætning 
Denne består af en konkluderende værdisætning af 
bygningens, bebyggelsens eller pladsens bærende 
bevaringsværdier samt ikke mindst det særligt steds-
specifikke for bygningen, bebyggelsen eller byrum-
met.   
 

4: Anbefalinger 
Værdisætningen afsluttes med en række anbefalinger 
for det følgende projekt, nemlig:  
• Hvad skal bevares? (reparation) 
• Hvad kan man fjerne? (subtraktion) 
• Hvad bør man rekonstruere? (rekonstruktion) 
• Hvor kan man bygge om? (transformation) 
• Hvor kan man bygge til og nybygge? (addition) 
 
5: Principper for alle indgreb 
Det er ikke mindst vigtigt, at alle indgreb i ældre byg-
ninger er styret af nogle overordnede, men meget 
enkle og operationelle principper:  
• Alle indgreb, små eller store, skal bygge på en 

metodisk analyse og værdisætning 
• Bevar så meget som muligt af de oprindelige 

materialer, elementer og strukturer. 
• Nye materialer og elementer skal respektere og 

harmonere med de eksisterende  
• Benyt de klassiske byggematerialer, konstruktioner 

og håndværksmetoder, der passer til huset. 
• Bevar eller genskab bygningens arkitektoniske 

helhed – både samlet, i detaljen og til omgivelserne 
 
6: Materialer og metoder  
En anden vigtig del af Analyse- og Værdisætnings-
Metoden er inddragelsen af den nyeste viden om de 
særlige materialer og metoder – samt reparations-
metoder – der er mest hensigtsmæssige for ældre 
bygninger, bebyggelser og byrum.  
 
Som kilde til denne viden benyttes bl.a. Slots- og 
Kulturstyrelsens Information om Bygningsbevaring 
2014. 
 
Se også: Vadstrup, Søren: Bevaringsværdige byg-
ninger – sikring af bevaringsværdier (3. udgave 
2017) og Center for Bygningsbevaring i Raadvad: 
ANVISNINGER til Bygningsbevaring. 
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Meget slidt mølletrappe på Dyrehave Mølle i Nyborg, der 
er vurderet til at være en væsentlig del af de bærende 
bevaringsværdier 

1   Generelt om Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
 

1.2   Analyse- og Værdisætnings-Metodens 5 nye elementer 

 
Analyse- og Værdisætnings-Metoden til historisk forankret og helheds-indpasset nybyggeri samt restaurering og 
transformation af bygninger samt by- og bygningsmæssige helheder - indeholder 5 nye elementer i forhold til 
tidligere metoder: 
1. Rækkefølgen på gennemgangen er vigtig. Man skal konsekvent starte med den historiske analyse. 
2. Under den historiske analyse skal man have særlig fokus på de kulturhistoriske og de immaterielle spor.  
3. Metoden indeholder en kort værdisætning – en konklusion i forhold til de bærende bevaringsværdier 
4. Metoden indeholder et sæt anbefalinger for fremtidige indgreb, bestående af fem punkter 
5. Blandt disse anbefalinger kan være en rekonstruktion af forsvundne elementer i huset, efter sikre spor. 
 
Som noget nyt, repræsenterer Analyse- og Værdisætnings-Metoden en helhed, der omfatter:  
1) selve registrerings- , analyse- og værdisætningsmetoden,  
2) de anbefalinger af konkrete indgreb i bygningen, som analysen direkte peger hen imod  
3) de bevaringsprincipper for alle indgreb, som harmonerer med analysemetoden og anbefalingerne.  
 
Som noget nyt kan Analyse- og Værdisætnings-Metoden også benyttes som grundlag for et helheds-indpasset 
nybyggeri samt restaurering og transformation af by- og bygningsmæssige helheder som byer, bebyggelser, pladser  
og byrum samt landsbyer og spredte bebyggelser i landskaber. 

 
 

 
 
 
 
   
 
  

1: Rækkefølgen 
Ved diverse bygningsundersøgelser på ældre bygninger 
sker der altid det, at man starter med at undersøge 
husets tekniske tilstand. Hvor er de skavanker og 
svagheder, der er nødvendige at reparere og forbedre 
eller skifte ud? Det er meget vigtigt for projektets 
omfang, indhold og økonomi.  
 
Men hvis nu man for sent finder ud af at den dør, det 
gulv eller den trappe eller det loft, som man dømte til 
udskiftning under den tekniske gennemgang, har meget 
stor historisk eller arkitektonisk betydning for huset, 
måske fordi disse elementer stammer helt tilbage fra 
husets opførelse eller af andre historiske eller kul-
turhistoriske grunde. Men nu er de revet ud, hvilket 
man for sent finder ud af er et stort tab, både økono-
misk, historisk og arkitektonisk, for huset og projektet. 
De originale og oprindelige historiske elementer er jo 
det altafgørende ’salt’, der ’løfter’ et restaureringspro-
jekt, eller hvis det mangler, ’sænker’ det. Ja, det er 
projektets egentlige råvarer. 
 
Derfor skal man konsekvent starte sin Analyse og 
Værdisætning med den historiske analyse, og ikke 
mindst den kulturhistoriske analyse – før – den 
tekniske og den arkitektoniske analyse. For arkitekter 
ser ofte også ’skævt’ til den mærkelige, skæve og slidte 
trappe eller dør, der står i vejen for de rene linjer og 
planer, der kan ’pisses i sne’. De kulturhistoriske spor i 
ældre bygninger er nemlig ofte skæve, grimme eller 
mærkelige. Men de er uhyre vigtige for husets fortæl-
leværdi.  
 
Erfaringerne siger, at hvis man først har registreret hvor 
vigtig for husets bærende bevaringsværdier, de 
historiske og især de kulturhistoriske spor er, så er der 
større chance for at de bliver bibeholdt i bygningen  
– til gavn for det færdige projekt. 
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2a:    Bygningshistorisk analyse og antikvarisk værdi 
 
Ved en bygningshistorisk analyse forstås bl.a. en af-
dækning af, hvilke dele af bygningen, der er oprindelige 
fra husets opførelse og hvilke, der er tilføjet senere, ofte 
i flere omgange, og hvornår. 
 

Den bygningshistoriske analyse skal derfor bruges til 
at udpege bygningsdele, rum eller strukturer, der ud 
fra en bevaringsmæssig og antikvarisk betragtning er 
umistelige og hvilke, der kan behandles mere frit.   
 

 
Ved den antikvariske analyse har man specielt fokus 
på de ældste  områder og dele i huset. Det har det for-
mål at sikre og bevare de ældste elementer i bygnin-
gen uskadt, længst muligt.  
 

Derfor svarer begrebet ’Antikvarisk værdi’ ikke til 
begrebet ’originalitet’, idet ’alt’ i ældre bygninger i 
princippet er ’originalt’, men det er ikke alt, der har 
antikvarisk eller bevaringsmæssig værdi.  

2b:    De kulturhistoriske spor og den immaterielle baggrund. 
 
Bevarelsen af de kulturhistoriske spor i ældre byg-
ninger er som ovenfor nævnt uhyre vigtige for husets 
bevaringsværdier og kvaliteten af det endelige 
projekt, enten det er en restaurering eller transfor-
mation. Disse kan være spor efter husets oprindelige 
eller tidligere formål – samt senere anvendelser. Det 
kan være spor efter personer, der har boet i huset. 
Endvidere slid og patina, udvendigt og indvendigt. 
Derfor skal disse være det allerførste, man prøver at 
identificere i bygningen sammen med bygningshisto-
rien og de antikvariske (bevaringsmæssige) værdier. 
 
Men lige så vigtig som at passe på de kulturhistoriske 
spor i bygningen er det også at være særlig opmærk-
som på de immaterielle (ikke legemlige) ’spor’ i byg-
ningen. Man starter med at kikke på bygningens 
arkitektoniske ide, filosofi og identitet. Dernæst kan 
de immaterielle værdier også ligge i traditioner, 

viden eller praksis, der er overleveret fra tidligere 
tider. Til sammen er disse forhold med til at skabe de 
sanseoplevelser i form af bygningens atmosfære og 
stemning. De kulturhistoriske spor og de immateriel-
le ’spor’ vil ofte være vævet tæt sammen – så der kan 
eventuelt forekomme gentagelser eller overlap. 
 
De immaterielle ’spor’ danner en meget vigtig bag--
grund for forståelsen af bygningens arkitektoniske 
udtryk, dens plan, idé og de anvendte materialer og 
håndværksmetoder. De kan herved medvirke til at 
forklare de kulturhistoriske spor. De immaterielle 
’spor’ kan dels være synlige (s) og dels usynlige (u). 
Faktisk er de fleste immaterielle ’spor’ direkte syn-
lige, men har en forklaring i en ikke-synlig, imma-
teriel fortælling. Det gælder f.eks. materialernes og 
farvernes sansevirkende og atmosfære-skabende 
egenskaber. 

 

 

Uglegårdsskolen blev bygget i en tid hvor nye pæda-
gogiske strømninger havde gjort sit indtog og påvir-
kede måden at bygge skoler på. Udviklingen i pæda-
gogikken stillede krav om fleksibilitet i byggeriet. Det 
drejede sig i højere grad om kundskabstilegnelse i 
stedet for faglige færdigheder. Eleverne skulle ’lære 
at lære’. At fordre problemløsning, kritisk tænkning, 
tværfaglighed, kreativitet, samarbejdsevne og kom-
munikation blev vigtige værdier, alt sammen for at 
skabe en fleksibel, aktiv og selvstændig samfunds-

borger i et stærkt demokrati. De nye skoler skulle 
inspirere til kreativitet både i leg og læring, og være 
et uhierakisk, anti-institutionelt sted. Valget af træ og 
mættede farver var karakteristisk for tidens opgør 
med beton-modernismen. Man ville have varme 
menneskelige materialer i stedet for hvidmalede kas-
ser i jernbeton. Råheden i huset er måske et udtryk 
for byggeøkonomisk bevidsthed; man skulle kunne 
konkurrere med den billige beton, uden at gå på 
kompromis med sanseligheden. 

I februar 2014 arbejdede kandidat-
studerende på Kulturarv, Transfor-
mation og Restaurering på Kunstaka-
demiets Arkitektskole med opmåling 
samt Analyse og Værdisætning af 
Uglegårdsskolen i Solrød, opført i 
1972-74 af arkitekterne Halldor Gunn-
løgsson og Jørn Nielsen.  
 
Selv så nye bygninger som denne har 
en vigtig immateriel kulturarv at for-
tælle, der har stor betydning for en 
kvalificeret ombygning og udbygning 
af anlægget i fremtiden.  
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De immaterielle værdier og ’spor’ i ældre huse, ikke-
synlige som synlige, kan være med til at forklare, for-
midle og forstå bygningens tidligere udseende, 
indretning og atmosfære til de nuværende ejere, så de 
ser huset i et nyt lys og med nye øjne. Dette kan igen 
medvirke til at de bevarer og ombygger huset på en 
mere kvalificeret måde, i pagt med de bærende beva-

ringsværdier og den immaterielle fortælling, huset 
indeholder.  
 

Hvis man er opmærksom på de kulturhistoriske og 
immaterielle værdier i bygningen og dens omgivel-
ser, oplever man også selve huset og miljøet omkring 
det, som mere spændende, anderledes og med mange 
interessante fortællinger, end andre bygninger. 
 

 
 

Ældre værftshal fra 1950-erne på Køge havn. Hallen er forlænget 3-4 gange, efterhånden som bådene blev længere og 
længere. Udbygningerne er ikke sket med arkitektonisk kvalitet, men efter ’de forhåndenværende søms princip’, lidt i 
modstrid med de lange, fine skærgårdskrydseres flotte design, der har set dagens lys i bygningen. Kun spanteskabelo-
nerne efter disse hænger endnu på væggene, klar til nye byggeopgaver. Men huset fortæller en immateriel historie om 
skibenes udvikling og den stemning, der har hersket omkring et bådeværft som dette.  
 

3:    Værdisætning. 
 
Analyse- og Værdisætnings-Metoden indeholder som 
noget nyt en kort værdisætning – en konklusion i 
forhold til de bærende bevaringsværdier for bygnin-
gen og dens omgivelser. Værdisætningen skal især 

beskrive bygningens og bygningsmiljøets steds-
specifikke træk og give en begrundet forklaring på, 
hvorfor de påpegede elementer er vigtig

4:    Anbefalinger 
 
Metoden indeholder herudover også som noget nyt et sæt anbefalinger for fremtidige indgreb: 
1. Umistelige strukturer, rum og bygningsdele, der bør bevares, vedligeholdes og repareres (reparation) 
2. Skæmmende strukturer, rum og bygningsdele, der kan fjernes (subtraktion) 
3. Fjernede eller udskiftede strukturer, rum og bygningsdele, der kan rekonstrueres (rekonstruktion) 
4. Strukturer, rum og bygningsdele, der kan ombygges og transformeres (transformation) 
5. Nye strukturer, rum og bygningsdele, der kan tilføjes (addition) 

 
De mest værdifulde og umistelige elementer, der skal 
bevares og istandsættes, er ikke nødvendigvis de æld-
ste, ligesom de skæmmende elementer, der bør fjer-
nes, ikke nødvendigvis er de yngste. Det afhænger af 
den foretagne historiske, tekniske og arkitektoniske 
analyse og værdisætning. 
 

Både værdisætningen og anbefalingerne tænkes, 
formuleres og behandles som ideel ’ønsketænkning’, 
vel vidende at i det færdige projekt vil man ofte være 
nødt til at vægte de forskellige dele på en anden 
måde, så nogle af de absolut ’umistelige’ elementer 
må ofres. Men den proces, man har været igennem, 
før dette, er ret vigtigt for det endelige resultat. 
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5:     Rekonstruktion 

Man vil bemærke at rekonstruktion af fjernede eller 
udskiftede strukturer, rum og bygningsdele, optræder 
blandt de anbefalede indgreb – en praksis, der har været 
omdiskuteret i ’bevaringskredse’ i Verden i over 100 år. 
Dette skal her dels opfattes som een mulighed blandt 
andre, men helt klart en lige så bevaringsmæssigt lødig 

og acceptabel løsning, som eksempelvis reparation, 
subtraktion, addition og transformation, dels skal en 
rekonstruktion af manglende og forsvundne dele bygge 
på et kvalificeret og metodisk grundlag i form af en syste-
matisk og prioriteret kilderækkefølge ved rekonstruk-
tioner:  

 
1. Husets/bebyggelsens alder.  
2. Gamle billeder.  
3. Spor i bygningen/bebyggelsen.  
4. Egnstraditioner.  
5. Tidsnøgle.  

 

     
 

   
 
 

Sammenhæng mellem analysemetode, de konkrete indgreb i bygningen 
og bevaringsprincipper 
 
Analyse og Værdisætnings-Metoden, selve værdisæt-
ningen og de heraf følgende anbefalinger foreslår 5 
mulige indgreb i huset – plus en angivelse af, hvor de 
bør foretages: Restaurering, subtraktion, rekon-
struktion, transformation og addition. 
 
Og man får på samme tid præsenteret de 5 ’restau-
rerings- og transformations-holdninger’, der kan 
indgå i projektet, nemlig selvsamme: Restaurering, 

subtraktion, rekonstruktion, transformation og addi-
tion 
 
Disse 5 ’restaurerings- og transformations-hold-
ninger’ er alle lige lødige i et projekt. For selvfølgelig 
skal man kunne rekonstruere genfundne eller tabte 
elementer, efter sikre spor, uden at det skal regnes for 
ringere end f.eks. restaurering eller transformation i 
vor tids stil. Den anviste kilderækkefølge kan sikre, at 
rekonstruktionen sker på et systematiseret grundlag. 

 
 
  

Roskilde station er den ældste jernbanestation i 
Danmark, bygget i 1847 og bygningsfredet i 1964.  
Op gennem 1960-erne og 70-erne blev facaden ændret 
flere gange af DSB, men i 1998-2002 fik stations-
bygningen både sin gamle udformning og sine 
oprindelige detaljer og farver igen – rekonstrueret 
efter gamle fotografier og spor i bygningen. De 
kraftige farver blev udført i kalkkaseinfarve som 
oprindeligt. 
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1.3    PRINCIPPER 
 for istandsættelse og ombygning af eksisterende bygninger  

- samt bevaring og omdannelse af og indpasning af nye huse 
- i eksisterende byer og bygningsmiljøer. 

 

 
Manifest 
 
Vi, der arbejder for en kvalificeret bevaring og udvik-
ling/transformation af dansk bygningskultur, 
fremlægger hermed fem principper for en nænsom og 
bæredygtig istandsættelse og ombygning af eksiste-
rende bygninger - samt indpasning af nye huse i eksi-
sterende bygningsmiljøer. 
 
Vores konkrete erfaringer, samt dokumenteret forsk-
ning, gennem de sidste 15-20 år, har vist, at man op-
når de smukkeste, teknisk bedste, mest holdbare og 
økonomisk fordelagtige resultater ved konsekvent at 
benytte de gennemprøvede, klassiske byggemateri-
aler, der har været kendt og brugt i Norden gennem 
mange hundrede år, til vedligeholdelse og istandsæt-
telse af ældre bygninger – frem for moderne, nyud-
viklede og ikke tilstrækkeligt gennemprøvede materi-
aler, metoder og konstruktioner.  
 
De klassiske byggematerialer repræsenterer en en-
kelhed, ægthed og historisk autenticitet, der passer 
godt til ældre bygninger, og de er derudover miljø-
venlige, bæredygtige og uden giftige eller farlige stof-
fer, der spreder sig til miljøet. Derfor er de også veleg-
nede til anvendelse i nybyggerier i ældre bygning-
smiljøer. 

 
Denne viden og disse holdninger, metoder og erfarin-
ger deles og benyttes af de antikvariske myndigheder 
i Norden, af de store statslige bygningsejere og de 
indgår også som en central del af arkitektskolernes 
undervisning indenfor restaurering og transfor-
mation af eksisterende bygninger.  
 
Ved bæredygtighed forstås en meget lang levetid, 
mindst 200-300 år, der bygger på en enkel og syste-
matisk vedligeholdelse med de klassiske materialer, 
reparerbarhed og fleksibilitet i form og funktion – 
hvor bygningerne istandsættes og genbruges på ste-
det, og ikke rives ned og/eller genbruges som materi-
aler. Det kalder vi for ægte genbrug og cirkulær øko-
nomi, frem for middel/lav genanvendelse. 
 
De nordiske landes praksis og erfaringer på disse 
områder er på mange måder førende i Verden, men 
til trods herfor, kan vi konstatere at 3 ud af 4 
restaurerings-, renoverings- eller energiforbedrings-
projekter, eller nybygninger, der gennemføres i de 
nordiske lande, arbejder ud fra de nærmest stik 
modsatte principper.  Dette medfører en kritisk 
forringelse af den nordiske bygningskultur, historisk, 
teknisk og arkitektonisk.

  

Principper for alle indgreb  
 
1. Alle indgreb, små eller store, på eller omkring eksisterende bygninger eller byområder skal bygge på en 

metodisk, historisk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisætning, der er forudsætningen for et 
maksimalt kendskab til bygningen eller byområdet - og dermed et kvalificeret og respektfuldt projekt. 

 
2. Bevar så meget som muligt af de originale materialer, elementer og strukturer ved at reparere frem for at 

skifte ud - også så slid og patina kan bibeholdes. Dette bevarer husets og byområdets sjæl og atmosfære og 
repræsenterer ægte genbrug. 

 
4. Benyt konsekvent de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder, som ældre 

bygninger og byområder er opført med. De har bevist deres holdbarhed og bæredygtighed og 
repræsenterer langsigtet kvalitet frem for kortsigtet kvantitet. 

 
3. Nye materialer og elementer i eksisterende bygninger, byområder, samt i nye bygninger, skal respektere og 

harmonere med de eksisterende materialer, strukturer og omgivelser. Samt den lokale byggeskik. 
 
5. Skab eller genskab stedets/bygningens arkitektoniske helhed – både samlet og i detaljen 
 Ikke mindst gennem enkelhed, ægthed og historisk autenticitet.  
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1.4   Supplerende undersøgelser 
 
Analysen og værdisætningen udføres primært på stedet efter den beskrevne systematik – og evt. med brug af de 
tilhørende skemaer. Feltarbejdet suppleres med fotografering, opmålings- eller frihåndstegninger osv. Analyse, 
værdisætning, anbefalinger, mål og principper samt kilder samles i en Rapport, der gør rede for bygningens, 
bebyggelsens eller byrummets særlige kvaliteter og muligheder. 
 
Inden man starter på en analyse og værdisætning skal man imidlertid også have klargjort, specielt i forhold til den 
rekvirent, der skal betale for rapporten, hvad det konkrete formål med denne skal være. F.eks. én af disse fem 
muligheder: 
1. en vurdering af forskellige fremtidige muligheder for bygningen eller bebyggelsen, eller 
2. en restaurering og reparation af hele eller dele af bygningen eller bebyggelsen 
3. en større eller mindre istandsættelse eller ombygning af bygningen eller bygningskomplekset, eller 
4. en ansøgning om byggetilladelse hos fredningsmyndighederne, de kommunale myndigheder, andre. 
5. en fondsansøgning om økonomisk tilskud til istandsættelsen 
  

Arkivalier og kilder 
Det vil også være relevant, sammen med rekvirenten, på forhånd at fastlægge hvilke arkivalier og kilder 
undersøgelsen skal omfatte, samt en tidsplan og et timemæssigt og sidemæssigt omfang af rapporten: 
1. Ejerens, kommunens, lokalmuseets og fredningsmyndighedernes byggesags- og billedarkiver. 
2. Det kgl. Bibliotek, Nationalmuseet, Rigsarkivet, Landsarkiverne, Danmarks kunstbibliotek. 
3. Litteratur, kunstsamlinger, avisdatabaser og andre mediearkiver. 
4. Digitale søgninger på internettet. 
5. Interviews med tidligere beboere, ledere og tidligere involverede arkitekter eller entreprenører. 
 

Supplerende opmålinger 
Det skal også aftales, i hvilket omfang der skal udføres supplerende opmålinger og fotoregistreringer. Dette kan 
formentlig først afgøres efter de indledende arkivundersøgelser samt gennemgang i huset og omgivelserne. I 
hvilken skala skal disse i givet fald udføres eller leveres i og med hvilken måle- og tegneteknik: 
1. Skitseopmåling ud fra bygningen selv, udført i hånden, på papir eller folie. 
2. Skitseopmåling ud fra bygningen selv, udført i AutoCAD 

eller lignende på computer. 
3. Opmåling efter rumligt målesystem med totalstation 

eller et opsat ortogonalt målesystem af snore. 
4. Foto-opmåling af forskellig art af facaderne m.fl. 
5. Detailopmålinger (evt. hvilke). 
 
Endvidere:  
6. Omtrentligt omfang af foto-optagelser og af hvilke 

elementer i bygningen.  
7. Omtrentligt omfang af rekonstruktionstegninger. 
8. Omtrentligt omfang af yderligere bygningsundersøgelser 

under de senere byggearbejder. 
9. Hvordan dette organiseres. 
10. Omtrentligt omfang af den endelige rapport. 
 

Andre fagdiscipliner 
Det kan eventuelt være relevant at inddrage andre fagdiscipliner i undersøgelsen, men en restaureringsuddannet 
eller –erfaren arkitekt burde i de fleste tilfælde kunne stå for det meste selv:  
1. Kunsthistorikere, etnologer eller arkæologer.  
2. Ingeniører (statiske eller konstruktive, VVS, elektricitet og energiforhold), energikonsulenter. 
3. Konservatorer, farvearkæologiske undersøgelser, dendrokronologiske undersøgelser, stenkonservator. 
4. Arkitekter eller historikere med speciale i historiske interiører.  
5. Forskere indenfor byplanlægning og byplanhistorie. 
 

Bygningshistorisk eller bygningsarkæologisk undersøgelse 
Hvis der under bygningsundersøgelsen er dukket ny, interessant eller ligefrem epokegørende viden op, eller hvis 
det drejer sig om en meget værdifuld fredet bygning, kan Rapporten, efter aftale med rekvirenten, udbygges til en 
bygningsarkæologisk undersøgelse, en videnskabelig artikel, en avisartikel eller kronik.  
 

Vedrørende bygningsarkæologiske undersøgelser, henvises der til litteraturlisten på side 16 
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1.5   Ny viden om vedligeholdelse og istandsættelse  
         af ældre bygninger  
 

 
Vi ved i dag, at 60-80% af alle fremtidige opgaver 
indenfor byggeriet vil foregå på eksisterende byg-
ninger, og omfatte istandsættelse, ombygning, res-
taurering, transformation og genbrug af disse. 
 
Analyser viser imidlertid, at 60-80% af alle de istand-
sættelser, ombygninger, restaureringer, renove-
ringer osv., der foregår i dag på bygninger opført før 

1960, sker med forkerte (uhensigtsmæssige) mate-
rialer, metoder og holdninger i forhold til: De 
historiske værdier i bygningen, de byggetekniske 
forhold i bygningen og de arkitektoniske værdier i 
bygningen. På alle tre områder sker der i øjeblikket 
helt unødvendige forringelse af husenes bærende 
bevaringsværdier og af dansk bygningskultur. 

 

 
 
Bindingsværkshus på Sjælland med de oprindelige lerklinede tavl, under vindueshøjde, og ubrændte, soltørrede 
lersten i de øvrige.  Lertavlene, som de fleste ville kassere af tekniske grunde, er faktisk, hvis de behandles 
rigtigt, med til at skabe et tørt og stabilt indeklima i huset. 
 
Det gælder især materialer, metoder og holdninger 
til: 
• Murværk, kalk og mørtel til murede huse samt 

murerarbejde på facader og facadedetaljer 
• Udvendigt træ – trækvalitet, træbehandling, 

maling samt tømrer- og snedkerarbejde 
• Maling og overfladebehandling af udvendigt jern, 

træ, murværk og puds 
• Istandsættelse og energiforbedring af vinduer af 

træ 
• Genbrug og genoplægning af tegltage, skifertage 

mm 
 

Gennem de sidste ca. 25 har forskellige personer og 
viden-centre fra bl.a. Kunstakademiets Arkitektskole 
og Center for Bygningsbevaring i Raadvad forsket i, 
undersøgt og publiceret en række konkrete erfaringer 
med, hvilke materialer og metoder, der er mest 
hensigtsmæssige til vedligeholdelse og istandsættelse 
af ældre bygninger.   
 
Disse er bl.a. publiceret i bøgerne ’Byhuset’ og 
’Landhuset’ fra 1980-erne og i værket ’Information 
om Bygningsbevaring’, der blev udgivet i 1989-90 af 
den daværende fredningsmyndighed Planstyrelsen. 
Information om Bygningsbevaring er senere 
vidensmæssigt opdateret af Styrelsen to gange, i 
2000 og i 2014.  
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1.6   De klassiske byggematerialer 
 
Tekniske egenskaber, levetider og holdbarhed 
Denne forskning viser, at de såkaldte ’klassiske’ byg-
gematerialer, bygningskonstruktioner og hånd-
værksmetoder, der blev udviklet og brugt før ca. 
1960, har meget lange levetider. Vi kan foreløbigt, ud 
fra konkrete erfaringer 1:1 på vore breddegrader 
bevise at: Murstensfacader kan holde i 850 år, 
tagværker af fyrretræs-tømmer i 750 år, tagsten af 
tegl i 300 år, vinduer af kernetræ i 400 år, rudeglas i 
400 år, essesmedet smedejern i 400 år, udvendigt, 
ubehandlet egetræ (spejlskåret) i 350 år, bindings-
værk i 300-400 år, støbejern i 250 år, udvendige, 

linoliemalede bræddebeklædninger i 250 år og 
udvendigt puds af luftkalk i 150 år.  
 
Tilsvarende nye byggematerialer, beton, gasbeton, 
puds af KC-mørtel, trykimprægneret træ må allerede 
udskiftes eller gennemgribende repareres efter 50-60 
år. Termovinduer af træ, plastik og træ-alu kan kun 
holde i 40-50 år, termoruderne i 18-20 år og 
pålimede sprosser i 10-15 år. Disse materialer og 
elementer bør derfor helt undgås i ældre bygninger. 

  
 
Bygninger, opført før 1960, kræver deres egne materialer og metoder 
Forskningen viser, at der går et relativt skarp skel i 
dansk byggeskik mellem bygninger, der er opført før 
ca. 1960 – og bygninger, der er opført efter ca. 1960. 
Her viser den nyeste viden:  
 
1. at bygninger, der er ældre end 1960 skal ved-

ligeholdes, istandsættes og ombygges med 
andre materialer og metoder end bygninger 
yngre end 1960 og helt nye bygninger i dag. 

 
2. at bygninger, der er ældre end 1960 slet ikke 

skal vedligeholdes så meget som bygninger, der 
er yngre end 1960 og helt nye huse. 
Vedligeholdelsen skal også ske på en anden og 
mere kvalificeret måde. De fleste gør alt for 
meget, forkert og for dyrt. 

 

3. at de mest alvorlige tekniske og æstetiske 
skader på bygninger, ældre end 1960 skyldes 
anvendelsen af uhensigtsmæssige materialer, 
metoder og konstruktioner til vedligeholdelsen 
og istandsættelsen – ikke nedbrydning fra vejr 
og vind, frost og tø. 

 
4. at de klassiske materialer og metoder også er de 

mest hensigtsmæssige, rent totaløkonomiske 
for bygninger, der er ældre end ca. 1960, bl.a. på 
grund af deres meget store holdbarhed. 

 
5. De klassiske byggematerialer og bygningskon-

struktioner er i kraft af deres lange leve-tider, 
lange vedligeholdelsesintervaller og enkle ved-
ligeholdelse også langt mere bæredygtige end 
de fleste tilsvarende moderne materialer og 
elementer, der er udviklet efter 1960-70. 
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1.7   Bygningsbevaring og bæredygtighed   
 
Man bør derfor forvente, at et hus bygget før 1960-
70, har en stort set ubegrænset holdbarhed og 
levetid, hvis det vedligeholdes metodisk med de 
klassiske materialer og metoder. En undtagelse her-
for er stråtage, skorstenspiber og paptage, der kun 
kan holde i h.h.v. 50 og 100 år, før de må udskiftes.  
 
Alle andre af de klassiske byggematerialer holder i 
mindst 200-300 år, inklusive udvendigt, malet træ, 

herunder vinduer af træ, bindingsværk samt tagsten 
af tegl. 
 
Til disse fordele overfor miljø- og bæredygtighed 
tæller også at bygninger, opført før 1960, har vist sig 
at være meget fleksible, så de kan ombygges, 
moderniseres og udbygges til nye krav, nye formål og 
nye tider, ofte mange gange – blot dette som nævnt 
hovedsagelig sker med de klassiske byggematerialer 
og metoder.  

 

Ny definition på bæredygtighed 
 
Den ensidige fokusering på et lavt energiforbrug i 
bygninger, nye som gamle, overser disse pointer. 
Indtil videre har vi ikke set såkaldte nul-energihuse, 
der vil opnå levetider på over 100 år, bl.a. fordi 
udvendige termoruder erfaringsmæssigt skal skiftes 
ud efter 20 år, gummilister og gummifugemasser skal 
skiftes efter 20-30 år, og plastikmaling får udvendigt 
træ til at rådne efter 50 år. Det er ikke bæredygtigt. 
 
En bæredygtig bygning, er derfor en bygning, der: 
 
1. Har holdt meget længe – og herefter kan genan-

vendes på stedet ved at blive istandsat og om-
bygget med omtanke, så holdbarheden fort-
sætter ligeså længe. 
 

2. Er bygget til at holde meget længe, fordi den 
består af materialer og konstruktioner med en 
meget lang -  mindst 200-300 år* – levetid og 
holdbarhed, og med en enkel og miljøvenlig 
vedligeholdelse.  (*stråtage og skorstenpiber 
undtaget).   
 

3. Har et lavt energiforbrug – baseret på enkle og 
naturlige løsninger, med meget lang levetid. 

 
Denne definition udtrykker i øvrigt også en mere 
dækkende oversættelse af det engelske ord ’sustain-
able’ end det danske udtryk ’bæredygtig, nemlig ’ved-
varende holdbart’  -  svarende til den svenske over-
sættelse: hållbar, den tyske oversættelse: ’nach-
haltig’ og den franske ’durabilité’. 
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Ny viden 
 
Forskningsprojektet ’Nyt syn på bæredygtighed og 
cirkulær økonomi for byer og bygninger -med en ved-
varende holdbarhed’, når dermed frem til følgende 
konklusioner: 
 
1. Bygninger, der er opført før ca. 1960 –skal 

vedligeholdes og istandsættes med nogle helt 
andre materialer, end bygninger, der er opført 
efter ca. 1960. Nemlig de klassiske byggemate-
rialer, bygningskonstruktioner og hånd-
værksmetoder (60-60-60). Herved kan de opnå 
en (stort set) ubegrænset og vedvarende hold-
barhed og levetid. 
 

2. En bæredygtig bygning er først og fremmest en 
bygning, der har holdt længe –eller som kan 
holde længe –over 200 år – og dermed ube-
grænset/vedvarende -hvis den løbende vedlige-
holdes og energiforbedres med de klassiske 
materialer og metoder. Dernæst er den meget 
fleksibel og kan indrettes til nye formål. 

3. Cirkulær økonomi for bygninger skal opdeles i 
3 niveauer efter deres grad af bæredygtighed:  
Højt genbrug (90-100%), middel genan-
vendelse (40-50%) og lav genvinding (40-50%). 
 

4. De lande, byer og firmaer, der kan specialisere 
sig i at sætte eksisterende ældre bygninger i 
stand, så 90-100% af disses materialer kan gen-
bruges på stedet, med et ekstremt lille 
materiale-, energi-og affalds-forbrug –udgør 
fremtidens bæredygtige udvikling. 

 
5. Forskningsprojektet har vist, at det er muligt at 

istandsætte, energiforbedre og genbruge en 
eksisterende bygning, der er ældre end 1960, til 
fuld ‘moderne’ standard -uden at forringe 
bevaringsværdierne. Og at dette også er såvel 
det mest bæredygtige som det mest økonomiske 
valg for ejeren. 

 
 

1.8   Aktuel LITTERATUR 
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arkitektur/planlaegning/atlas/vadehavet-kulturarvsatlas/bebyggede-strukturer/niveau-4-byggeskik-og-
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Vadstrup, Søren: ’Analyse og Værdisætning af bygninger og deres omgivelser’. ’Hegnslund – eksempel på Analyse 
og Værdisætning’. ’Analyse og Værdisætning af bebyggelser og byrum’.  
I: Harlang, Christoffer m.fl. (red.): Om Bygningskulturens Transformation Gekko Publishing 2015  (ISBN nr. 
978-87-92949-03-5). Side 150 – 241 
 

Vadstrup, Søren: Huse med sjæl. Gyldendal 2004 
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SKEMAER til Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
på de følgende sider: 
SKEMA: Analyse og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser side 34 
SKEMA: Bevarings-, Energi og Bygningssyn for ældre bygninger  side 21 
SKEMA: Analyse og værdisætning af BYER, bebyggelser og byområder side 56 
SKEMA: Analyse og Værdisætning af PLADSER og byrum  side 69 
SKEMA: Analyse og Værdisætning af HAVNE   side 82 
SKEMA: Analyse- og Værdisætning af LANDSBYER  side 111 
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2 Bevarings-, Energi- og Bygningssyn 
 for ældre bygninger 
 
Denne metode kan husejeren selv udføre, sammen med 
en skolet eller uskolet hjælper. Det kan f.eks. ske i for-
bindelse med den årlige vedligeholdelse eller ønsker om 
bygningsændringer fra ejernes side. Det kan også være 
ønsker om energiforbedringer på huset for at kunne 
spare på varmen. 

Metoden udføres for hele bygningen, udvendigt og 
indvendigt samt omgivelserne. Man kikker derud-
over på husets tekniske tilstand for at planlægge ved-
ligeholdelses- eller istandsættelsesarbejderne. Det er 
som nævnt en god ide, at alliere sig med en ven, når 
man foretager gennemgangen. 

 

 
 
Gennem de sidste 30-40 år har det desværre været 
reglen, at diverse energiforbedringer på ældre byg-
ninger, opført før 1960, er gået hårdt ud over husenes 
oprindelige arkitektur og bevaringsværdier.  
 
Det er sket i form af ufølsomme vinduesudskift-
ninger, udskiftning af tage og tagmaterialer, udskif-
tning af døre, fjernelse af skorstenspiber etc. Da de 
fleste af disse arbejder holder og har holdt katastro-
falt dårligt, ser vi i disse år, at husene gennemgår 
’energirenoveringsbølge nr. 2’. Og her skulle det 
gerne gå meget bedre i form af kvalitet, holdbarhed 
samt arkitektonisk tilpasning – eller genopretning.  
 
Det, man først og fremmest skal vide, er, at det at 
energiforbedre og efterisolere ældre huse, opført før 
1960, kræver en særlig viden og en særlig frem-
gangsmåde. Vi kalder det et ’Bevarings- og Energi-
syn’, idet de i dag forekommende ’Energisyn’, 
’Energimærkninger’ og ’Tilstandsrapporter’ med en-
sidig fokus på de energimæssige og tekniske forhold 
ikke kan og bør stå alene.  
 
Grunden til at gennemføre disse to ’øvelser’, inden 
man går i gang med at energiforbedre bygninger, der 
er ældre end 1960, og måske oven i købet udpeget 
som bevaringsværdige, er af opnå: 

 
1. En samlet vurdering af husets arkitektoniske, 

bevaringsmæssige og tekniske tilstand. Bl.a. så 
man ikke efterisolerer et tag med utætheder eller 
skifter gode, holdbare vinduer. 

 
2. Høj prioritet i forhold til opretholdelse af husets 

arkitektoniske udtryk og bevaringsværdier efter 
den foretagne energiforbedring.  

 
3. Gennemprøvede tekniske løsninger til ældre byg-

ninger i forhold til opbygningen af den konkrete 
konstruktion, så man undgår fugtskader m.v. 

 
4. Valg af de mest egnede materialer og elementer til 

energiforbedringen – herunder også i forhold til 
æstetik, indeklima og husets bevaringsværdier. 

 
5. Udregne den eksakte energibesparelse ved de for-

skellige muligheder, så der ikke bruges penge på 
nytteløse, ikke-rentable eller ødelæggende 
arbejder. 

 
6. Samtænke disse ting i sin helhed og ikke som 

enkelt-elementer. 

 

Et Bevarings- Energi- og Bygnings-
syn for ældre bygninger – her fra 
ca. 1850.  
 
Ejeren kan selv foretage denne efter 
et særligt skema sammen med 1-2 
venner. Det tager ½ - time for et hus 
som dette, indvendigt og udvendigt. 
 
Se det udfyldte skema nedenfor 



18                                                                             
 

Søren Vadstrup 2018 
 

By- og Bygnings-Undersøgelser 
Analyse og Værdisætning af  
bygninger, bebyggelser og byrum 

2.1   ENERGI-skema 

2   Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skema til brug ved et ’Bevarings- og Energisyn’ på ældre huse. Det er vigtigt, at energikravene ikke står alene. 
Bevarings- og Energisynet følges op af bevaringsmæssigt prioriterede energiforbedringer på huset. 
Læs nærmere herom i bogen; Bevaringsværdige bygninger – gode løsninger til energiforbedring og 
indeklimaforhold (2018) af Søren Vadstrup, der kan downloades på adressen www.xxxxxxxxx 
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Man behøver normalt ikke en lift for at foretage et ’Bevarings- og Energisyn’, men ved høje huse, hvor eksem-
pelvis taget ikke kan ses nedefra, er det ofte nødvendigt. En ven, eller en rådgiver, skal man dog altid have med.  
 
 
Før man foretager diverse byggearbejder, enten i 
form af almindelig vedligeholdelse eller i form af 
større ombygninger eller istandsættelsesarbejder, er 
det vigtigt, at man har grundlaget for indgrebene i 
orden i form af et metodisk og systematisk bevarings- 
og bygningssyn for ældre bygninger. 
 
For et ældre hus handler dets ve og vel ikke 
udelukkende om de fysiske og tekniske forhold. Det 
er lige så vigtigt at tage hensyn til husets historie og 
dets oprindelige arkitektoniske kvaliteter. For at få 
styr på dette foretager man en historisk, teknisk og 
arkitektonisk værdisætning af huset, umiddelbart i 
forlængelse af analysen. 
 
Ved et bevarings- og bygningssyn gennemgår man 
huset systematisk, både udvendigt og indvendigt, 
sammen med et par andre personer, med et værdi-
sætningsskema i hånden. Ud fra hvert element på 
huset, f.eks. omgivelserne, gadefacaden, bagsiden, 

gavlene, taget, de indvendige rum osv. noterer man 
de begrundede svar på følgende fire spørgsmål:  
 
1.   Hvad på huset trækker opad i forhold til husets 

arkitektur og bevaringen af denne? 
 
2.   Hvad på huset trækker nedad i forhold til husets 

arkitektur og bevaringen af denne?  
 
3.   Hvor trænger huset særligt til vedligeholdelse? 
 
4. Hvori består ejerens eventuelle ønsker om byg-

ningsændringer?  
 
Meningen med dette er, at man ved vedligehol-
delsen og istandsættelsen ikke må forringe de fine 
ting ved husets historie og arkitektur, der trækker 
opad, men snarere forstærke dem. Omvendt må 
vedligeholdelsen og istandsættelsen gerne forbedre 
på de ting ved husets historie og arkitektur, der 
trækker nedad. 
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2   Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 

2.2   De røde lamper 
 
Men alene ud fra den ovennævnte ’meget enkle’ 
værdisætning kan man se, om ønskede indgreb og 
bygningsarbejder strider mod husets bærende 
bevaringsværdier. Så nu er de røde lamper tændte 
for dette. 
 
Ved at se på de ting, som I har vurderet som ’træk-
kende opad’ for husets arkitektur og bevaringen af 
denne, har I grundpillerne til husets bærende beva-
ringsværdier. Ved at se på de ting, som I har vurde-
ret som ’trækkende nedad’, kan man få en idé om, 
hvad man på sigt kan ændre på huset, så det bliver 
smukkere og mere i pagt med den oprindelige arki-
tektur. 
 
En mere grundig og professionel værdisætning af 
huset, som man eventuelt kan få en lokal bevarings-
arkitekt eller det lokale museum til at hjælpe sig 
med, omfatter husets kulturhistorie, bygnings-
historie og stilhistorie, husets sammenhæng med 
omgivelserne og husets kvalitet og ’typiskhed’ i 
forhold til tilsvarende bygninger i samme stil og fra 
samme tid. Alle tre ting er vigtige for ejeren at vide 
af hensyn til husets kvalificerede bevaring. Men 
alene ud fra den ovennævnte meget enkle værdi-
sætning kan man se, om ønskede indgreb og byg-
ningsarbejder strider mod husets bærende beva-
ringsværdier.  

Men hvad hvis man nu bare lader være med at 
skrive, at de originale vinduer ’trækker opad’ i 
husets bevaringsværdier? Så er det vel i orden at 
skifte dem?  
 
Nej, bestemt ikke. Det har tusindvis af husejere 
gjort ved deres ældre huse de sidste 30-40 år, og det 
har forringet husenes bevaringsværdier betydeligt. 
Og baggrunden for at registrere de sidste ’over-
levende’, ældre huse som bevaringsværdige, an-
skaffe denne bog og foretage den ovennævnte vær-
disætning er jo netop at formindske risikoen for tab 
af husets arkitektoniske, miljømæssige og histo-
riske værdi. 
  
Som ejer kan man måske godt være lidt træt af sine 
gamle vinduer eller sine røde murstensfacader, og 
det er derfor, man skal foretage vurderingen sam-
men med to andre, så der kommer balance i 
tingene. Kig dig omkring og find frem til alternative 
løsninger, der ikke forringer bevaringsværdierne.  
 
Disse løsninger kan anvises, bl.a. i denne bog, og de 
er oven i købet billigere, totaløkonomisk, end de 
almindelige standardløsninger, der forringer hu-
sets bevaringsværdier.  
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2.3   VÆRDISÆTNINGS-skema 
Bevarings- Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 
 
Adresse……………………………………………………………………………………… 
 
Opførelsesår:………………………………… Større ændringer år:…………….. 
 
Ejer(e):……………………………………………………  Siden år:…………………….. 
 
Dato……………………  Registratorer…………………………………………………… 
 
AAnalyse 
 
 
 
 
 
  

Analyse 
Lav en skitse af husets facade og gavl(e) her: 
Og påpeg her med pile, skravering eller lignende særlige interessante forhold ved denne – 
eller områder, du som ejer er særlig glad for: 
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2   Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 

Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 
 
Adresse…………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
 
Dato……………………  Registratorer………………………………………………………………………………………….. 
 
Besvar sammen med en ven eller to, følgende spørgsmål vedrørende husets 
udseende udvendigt - i forhold til dets arkitektoniske og bevaringsmæssige status: 
 
 

Bygningsdel Tæller op Tæller 
ned 

Bemærkning 
F.eks. om delene er originale fra husets opførelse 
eller skiftet ud. 

Gadefacaden    
Gårdfacaden    
Facadedekorationer    
Gesims    
Sokkel    
Tag    
Kviste    
Skorstenspiber    
Tagrender og nedløb    
Udvendige trapper    
Vinduer    
Yderdøre    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ejerens ønsker  
om funktionelle og/eller arkitektoniske forandringer på huset 

Sammenfatning 
af husets arkitektoniske og bevaringsmæssige værdier og mangler: 
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Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 

2.4   Eksempler 

   
 

 
 
Analyse 
Bygningen består af to små, sammenbyggede tre-
fags gadelængehuse med pudsede facader og ens, 
sammenhængende gesims. Nr. 10 har sin originale 
facadeudformning fra 1750-1800, der dog er 
stænkpudset og plastikmalet, mens nr. 12 har fået 
en ny, senklassicistisk facade omkring 1840 med 
kvaderpuds og vinduer med fladbuede oversider. 
Denne facade er kalket. I slippen ind mod nabohu-
set ses den gamle bindingsværksgavl. Begge tage 
har oprindeligt været tegltage, i dag er det ene (nr. 
12) belagt med eternitplader. I tegltaget ses en pæn 
og diskret kvist. Både dørene og vinduerne er skif- 
 
 

tet ud for nylig på begge huse, men både døren og 
vinduerne i nr. 12 har buede oversider som oprin-
deligt. 
 

Værdisætning 
Trækker op: De to sammenbyggede gadelæn-
gehuse har det fint med deres store forskellighed i 
facaden, farvemæssigt, aldersmæssigt og i 
vinduernes og dørenes forskellige udformning, da 
dette fortæller om husenes historiske udvikling. 
 

Trækker ned: Eternittaget (nr. 12), stænkpuds og 
plastikmaling (nr. 10), plastiktagrender og nedløb 
(begge). 
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Husejerens udfyldte Værdisætnings-skema med 
en meget smuk og vellignende facadetegning af 
huset. 
 
Ved dette hus gør ejeren og dennes hjælper op-
mærksom på plastik-malingen, taget og tagren-
derne som problemer, der skal gøres noget ved. 
 
Herefter er der en uges tid til at planlægge 
vedligeholdelsesarbejderne, som skemaet også 
har påpeget – her tagrender og nedløb, der 
trænger til omgående rensning – se de mørke 
skjolder på selve gesimsen, efter en vandskade 
på grund af et kraftigt regnvejr. 
 
Hvorefter ejeren går i gang med nogle af de 
beskrevne arbejder. 
 
Den obligatoriske stigeholder er lige trådt et par 
skridt tilbage for at tage et fotografi. 

Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 2   Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 

Som nævnt er det en god ide at være 2-3 personer, 
ejeren selv inklusive, suppleret med et par naboer 
eller venner. Selve værdisætningen tager erfarings-
mæssigt ½ til 1 time. 
 
Denne forhåbentlig ’objektive og uvildige’ vurde-
ring af husets bærende bevaringsværdier, har pri-
mært til formål at gøre ejeren bevidst overfor disse, 
og sekundært at ’få de røde lamper til at lyse’, når 
bevaringsværdierne er i fare. Så, hvis man alligevel 
ikke ønsker at passe godt på sit hus, teknisk, 
bevaringsmæssigt og i forhold til ejerens økonomi, 
så glem bare alt om dette. 
 
Som ejer kan man måske godt være lidt ’træt’ af 
sine gule murstensfacader, men det er derfor man 
skal foretage vurderingen sammen med 2 andre, så 

der gerne skulle komme lidt mere ’balance’ i tin-
gene. Når de ’røde lamper lyser’ betyder det at man 
skal kikke sig om og finde frem til alternative løs-
ninger, der ikke forringer bevaringsværdierne. 
Disse løsninger kan anvises, bl.a. i denne bog, når 
det gælder vinduer, facader og tag. De er oven i 
købet billigere, totaløkonomisk, end de almindelige 
standardløsninger, der forringer husets bevarings-
værdier.  
 
En udvendig facadeisolering forringer herudover 
også huset som historisk vidnesbyrd, idet alle histo-
riske spor i facaden mistes, og i de fleste tilfælde 
også husets miljømæssige værdi. Så generelt i for-
hold til de samfundsmæssige aspekter ved husets 
bevaring, så tabes disse også for to ud af tre 
aspekter. 
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2.5   VEDLIGEHOLDELSES-skema 

2   Bevarings-, Energi- og Bygningssyn for ældre bygninger 

 
Årligt BYGNINGSSYN og VEDLIGEHOLDELSE af huset 
 
Terræn og fundament/sokkel 
Terræn: Rydning af uhensigtsmæssig beplantning og skab fald på terræn 
Visne blade: Oprensning af lyskasser og andre bladsamlende steder 
 
Tag 
Taget inspiceres bedst lige efter et regnvejr. Kik her ind i skunkrum etc. om se om der er vådt. 
Knækkede, skæve eller manglende tagmaterialer repareres eller skiftes ud 
Huller i tagmaterialerne, især i skotrender repareres (evt. midlertidigt) 
 
Vandafledning 
Rensning af tagrender og nedløb, herunder også eventuelle opsamlinger i skotrender el.lign. Rensningen 
foretages eksempelvis fra en stige, en lift eller fra tagets kviste. Tagrende-møg opsamles i spande og må ikke 
blot spules ned i nedløbene 
Vask af vandrette flader: Tilgængelige vandrette/svagt skrå murfalse, sålbænke eller facadefremspring 
renses for snavslag og mos med vand og børste. Herved opståede snavsløbere på facaden, spules bort med 
vand. 
Huller i tagrender og nedløb tætnes. 
 
Facader/ydervægge 
Revner: De mest kritiske revner i facaderne, der er tilgængelige uden stillads, tætnes med en tynd kalkmørtel 
el.lign., der injiceres med en tynd sprøjte. 
Større revner i bindingsværks-tømmer tætnes med tjærekit. 
Sætningsrevner checkes evt. for “aktivitet” med en lille gipsklat hen over. 
 
Vinduer 
Udvendige flader: 
Vask af vinduernes træ og maling udvendigt og indvendigt med sæbespåner. 
Kitfasen: Evt. strygning af linolie på kitfasen. 

Ved mange smårevner: Strygning af linoliemaling på selve kitfasen, og 2 mm op på ruden. 
Ved revner mellem glas og kit: Trykning af håndvarm kit i alle smårevner på kitfasen og maling af kitfasen 
med linoliemaling - plus 2 mm op på ruden. 

Pudsning af rudeglasset 
 
Indvendige vandrette overflader på rammerne: 
Vask: Grundig vask med sæbespåner. Evt. skimmelrester skrubbes væk. 
Tætning: Juster indvendig tætning af forsatsvinduer, tætningslister o.lign. Vær særlig opmærksom på 
tætningslisternes hjørnesammenskæringer, der skal være skæret på gehring (skrå) og helt tætte. 
Evt. strygning med et tyndt lag linolie (med en klud). 
 
Yderdøre 
Vask: Grundig vask med sæbespåner. Evt. skimmelrester skrubbes væk. 
Tætning: Juster indvendig tætning af døren. Skift evt. tætningslister o.lign. Vær særlig opmærksom på 
tætningslisternes hjørnesammenskæringer, der skal være skæret på gehring (skrå) og helt tætte. 
Evt. strygning med et tyndt lag linolie (med en klud).  

 
SKEMA til den årlige gennemgang og efterfølgende vedligeholdelse af ældre huse. 

Udvendigt træ og murværk må aldrig males med plastik- eller acrylmaling, alkydmaling, vandig alkyd, acryl-
alkydmaling, olieemulsionsmaling m.fl. Brug i stedet linoliemaling, limfarve (kaseinfarve eller slamfarve, 
fortrinsvis på ru træ), trætjærefarve eller temperafarve på træ. På murværk benyttes hvidtekalk, kalkfarver eller 
silikatmaling uden acrylater. Se endvidere ’Vedligeholdelsesråd’ på næste side. 

  



22                                                                             
 

Søren Vadstrup 2018 
 

By- og Bygnings-Undersøgelser 
Analyse og Værdisætning af  
bygninger, bebyggelser og byrum 
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2.7   Vedligeholdelsesråd 

 
På grundmurede facader skal man sørge for: 
at alle vandrette facadefremspring er helt tætte 
at puds på murværk er opbygget som diodepuds og derudover intakt og fastsiddende 
at en eventuel overfladebehandling, også på sokkelpuds, har en kapillaråben overflade 
at der forebygges mod eventuelt opadstigende grundfugt og salte  
at eventuelle sætninger registreres og standses 
 
På bindingsværksfacader skal man sørge for: 
at vand fra tagdryp bliver ledt væk fra fodtømmeret og fundamentet,  
at der er hele og tætte fuger mellem tavl og træværk (bindingsværk og vinduer).   
at overfladebehandlingen af tømmer (kalk eller maling) og tavl (kalk) er intakt  
at puds eller mørtel fra tavlene (murværket) ikke går ind over tømmeret. 
at der ikke opstår råd og svamp i tømmeret ved revner, utætheder m.v. 
 
På en udvendig bræddebeklædning skal man sørge for: 
at alle vandrette flader eller fremspring er afdækket med skrå brædder, zink eller lignende 
at alle materialesammenstød er helt tætte – og uden gummifugemasser. Brug evt. tjærekit. 
at revner og tørresprækker i brædderne, der kan opsamle vand, lukkes med tjærekit. 
at brædderne er malet med en dækkende, men kapillaråben maling (f.eks. linoliemaling) 
at alle jerndele er malet med en dækkende, men diffusionstæt maling. 
 
Ved vinduer af træ skal man sørge for: 
at kitten er intakt, specielt på de vandrette kitfaser 
at alle udvendige og indvendige flader har en dækkende maling 
at alle vandrette bundfalse har fald udad 
at hasper og kroge trækker vinduesrammerne helt til 
at der er intakte og kapillaråbne mørtelfuger omkring vinduerne Brug aldrig gummifuger. 
at sålbænke under vinduer er tætte og har fald udad 
 
På et tegltag skal man efterse: 
at rygningssten og gratsten ligger fast i mørtel 
at skotrenders beklædning er tæt og ligger fast og ikke fyldt med blade og andet 
at taget er tæt, via en intakt understrygning og forskelling  B eller et tæt undertag 
at inddækninger ved skorsten og kviste slutter tæt 
at tagstenene er forskriftsmæssigt bundet og fæstnet  
at tagrender og nedløb fra taget er tætte og rensede. 
 
På et stråtag skal man sørge for: 
at forny mønningen med ca. 5 års mellemrum. 
at inddækninger ved skorstene og kviste er tætte 
at taget er helt lukket ved murkronen 
at tagværket er tørt 
at der ikke er skader forårsaget af fugle eller andre dyr. 
 
På et paptag skal man sørge for 
at afløbene altid er rene og kraverne er tætte 
at der ikke udvikler sig luftblærer under pappen, så denne buler op 
at pappen, specielt omkring inddækninger og kanter, ikke er revnet 
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3  Analyse- og Værdisætning 
 af BYGNINGER og deres omgivelser  
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

               
 
 
 
 Løvenborgbygningen på Vesterbrogade 34 i København. Opført i 1907 af Anton Rosen. 
             Facaden restaureret og rekonstrueret i 1997 af Raadvad-Centeret v/ arkitekt m.a.a.Søren Vadstrup. 
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For at kunne forsyne 
større, københavnske 
virksomheder med 
energieffektiv køling 
har arkitektfirmaet 
Gottlieb-Palludan 
om- og udbygget et af 
Københavns første el-
værker fra 1898 
Vestre Elektricitets-
værk i  Tietgensgade 
til kølecentral. 
 
Her føjer den moder-
ne ’kasseform’ sig fint 
til den gamle byg-
nings takkede tagfor-
mer, og til det gamle 
murværk.  

3.1   Tre krav til restaurering, retablering, transformation og  
 nybyggeri i ældre bygningsmiljøer 
 
Ældre bygninger og bygningsmiljøer kan kun bevares og videreudvikles, hvis de bliver brugt i nutiden. Men det 
skal ske med en dyb respekt og forståelse for bygningskulturens værdier og kvaliteter i forhold til såvel detaljer 
som helheden. Når man restaurerer, bygger om, bygger til og bygger nyt i ældre bygningsmiljøer, gælder der 
derfor tre meget vigtige regler: 
  

Stedstilpasset  
For det første skal de foretagne indgreb være stedsspecifikke og indlevede i den aktuelle bygning og det aktuelle 
bygningsmiljø - og dets historie, konstruktioner og arkitektur. Hertil er der udviklet en enkel og systematisk 
METODE, kaldt ’Analyse- og Værdisætnings-Metoden’.  
 

Materialevalg 
For det andet skal de foretagne indgreb repræsentere den nyeste, dokumenterede VIDEN om bl.a. de klassiske 
materialer og metoder til behandling af ældre bygninger – der er beskrevet i Slots- og Kulturstyrelsens netop 
reviderede ’Information om Bygningsbevaring 2014’, bestående af 66 klassiske byggematerialer og 15 klassiske 
bygningskonstruktioner.  
 

Ægthed, atmosfære og sjæl  
For det tredje skal de foretagne indgreb videreføre og bevare bygningens og bygningsmiljøets oprindelige stemning, 
identitet og sjæl. Dette gøres bl.a. ved at bevare så meget som muligt af de eksisterende materialer og elementer i 
bygningen eller bebyggelsen, herunder også disses slid og patina, samt andre kulturhistoriske spor – og ved at 
efterleve fem forenklede PRINCIPPER for en bæredygtig istandsættelse og ombygning af eksisterende bygninger - 
samt indpasning af nye huse i eksisterende bygningsmiljøer. Se herom side 10 i denne publikation. 
 
Med til at præge en bygnings atmosfære er også dens immaterielle værdier – og ikke mindst, hvordan disse er 
videreført i ombygnings- eller restaureringsprojektet for bygningen og dens omgivelser. Se herom side 30. 
 

Formål 
Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser er en metode til at opnå et stedstilpasset 
restaurering, retablering og transformation af eksisterende bygninger og deres omgivelser. En Analyse og 
Værdisætning af bygninger og deres omgivelser kan også foretages for meget ’ødelagte’ huse og vil her være et 
nyttigt redskab til en bevaringsmæssig genopretning og forbedring af de arkitektoniske kvaliteter.  
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Historistisk hus i Rønne i mursten og terracotta. 
Her er alle historicismens mest prestigefulde 
materialer og elementer er anvendt: Hoved-
facade med terracotta (støbye, dekorerede 
teglelementer) detaljer, gesims, vinduesindfat-
ninger, facadebånd, midterrisalit med attika og 
zinkvaser og murede pinakler med zinkvaser i 
gavlene, skifertag og kviste med zinkdetaljer, 
muret og dekoreret skorstenspibe. Dekoreret 
granitsokkel og underfacade. 
 
Huset er et kulturhistorisk eksempel på histori-
cismens pyntesyge, men også klassiske viden om 
og opbygning af facader og detaljer. 

3   Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser 

3.2   Selve analysen 
 

3.2.1   Bygningshistorisk og antikvarisk analyse 
 

Den antikvariske analyse skal finde og identificere de 
ældste elementer i en bygning, d.v.s. oprindelige, be-
varede strukturer eller elementer fra husets opførelse 
og senere perioder. 
 
Den bygningshistoriske analyse skal finde og iden-
tificere diverse ændringer i tidens løb i bygningens 

facader, planløsning og detaljer. Dette kan ske gen-
nem iagttagelser og opmålinger af bygnings-
historiske spor i bygningen, herunder farveunder-
søgelser, og gennem arkivstudier. Det er en god ide at 
systematisere opmålinger og registreringer af 
vinduer, døre, vægge, lofter og gulve ud fra detaljer, 
alder og stil

.  
 

 
 

3.2.2   Kulturhistorisk analyse 
 

Bevarelsen af de kulturhistoriske spor i ældre byg-
ninger er uhyre vigtige for husets bevaringsværdier 
og kvaliteten af det endelige projekt, enten det er en 
restaurering eller transformation. Disse kan være 
spor efter husets oprindelige eller tidligere formål – 
samt senere anvendelser. Det kan være spor efter 
personer, der har boet i huset. Endvidere slid og pa-
tina, udvendigt og indvendigt. Derfor skal disse være 
det allerførste, man prøver at identificere i bygningen 
sammen med bygningshistorien og de antikvariske 
(bevaringsmæssige) værdier. 
 
En bygnings kulturhistorie manifesterer sig ved spor 
i bygningen efter: 
 

a. Husets oprindelige formål – og senere anven-
delser 

b. Husets afspejling af den lokale byggeskik og 
håndværksmæssige tradition 

c. Sjældenhed (eller typiskhed) i stilart, indret-
ning, konstruktioner, udtryk og detaljer 

d. Husets alder og bygningshistorie – gennem 
tidstypiske detaljer 

e. Faste elementer, der afspejler anvendelser eller 
datidens mode: Ildsteder, køkkener, trapper, 
dekorationer, lofter etc.  

f. Huset er en repræsentant for særlige perioder i 
det historiske forløb – byggeforeningshuse, 
andelstidens bygninger etc. 

g. Personalhistorie – ejere, beboere, gæster 
h. Slid, patina m.v. i huset. 
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’Bedre Byggeskik’ var en landsdækkende fore-
ning, der blev stiftet i 1915, med det formål at 
højne den arkitektoniske og ikke mindst byg-
getekniske kvalitet i nybyggeriet. Foreningen 
sluttede sin virksomhed i 1943. 
 
De karakteristiske ’Bedre Byggeskik-huse’, 
fortrinsvis villaer, men også gårde, præste-
gårde, skoler, sygehuse og enkelte by-etage-
huse, udtrykker derfor en meget stor og grun-
dighed i alle husets tekniske detaljer, døre, 
vinduer, trapper, tagkonstruktion, ydermu-
renes murværk osv.  
 
Dette er samtidig en immateriel værdi, af 
håndværksmæssig kunnen, faglig stolthed og 
dygtighed, der lyser ud af alle husets hjørner. 

3   Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser 

3.2.3    Immaterielle værdier 
 

Med til den historiske analyse hører de særlige sanse-
oplevelser, som bygningen eller dens omgivelser 
giver os, bl.a. i form af synlige (s) eller usynlige (u) 
’spor’ – der har særlig betydning for bygningens eller 
omgivelsernes fysiske udtryk og udvikling. Men hvor-
dan kan vi registrere og bevare dem? 
 

Disse kan defineres som: 
1. Husets arkitektoniske ide, filosofi og identitet.  
2. Husets præg af traditioner, viden eller praksis, 

der er overleveret fra tidligere tider. 
3. Husets atmosfære og stemning – bl.a. præget 

af rummenes materialer, proportioner og farver 
 

Man starter registreringen af de immaterielle ’spor’ i 
bygningen med en overordnet kulturhistorisk og 
arkitektonisk karakterisering: 

a. Husets type (Byhus, landhus, villa, parcelhus, 
etagehus, fabrik, pakhus). 

b. Husets stilart (historicisme, bedre byggeskik, 
modernisme) og historiske og sociale baggrund 

c. Husets konstruktion og arkitektoniske kvalitet 
(arkitekttegnet, traditionelt bygget, f.eks.  
bindingsværk, grundmur etc.) 

 

Selve registreringen går ud på at finde frem til byg-
ningens immaterielle værdier i form af historiske, 
tekniske eller arkitektoniske ’spor’ – synlige (S) eller 
usynlige (U) – der har særlig betydning for bygnin-
gens nuværende fysiske udtryk og udvikling – og som 
kan forklares gennem den immaterielle baggrund – 
og dermed skabe en ny forståelse og opmærksomhed 
for disse: 

 
 
Historien 
Bygningshistorien – der særligt fokuserer på de for-
svundne elementer i bygningen og disses udformning 
(U). Men også for baggrunden, evt. økonomiske eller 
familiemæssige, for de foretagne ændringer (S).   
Kulturhistorien – husets opståen og tidligere 
anvendelser, slid og patina fra disse, den oprindelige 
byggegrund, elementer i huset, der afspejler dets 
anvendelser eller datidens mode: Øverstestue, 
dagligstue, pigeværelse, ildsteder, køkken, 
spisekammer, trapper, dekorationer, lofter etc., huset 
som repræsentant for særlige perioder i det 
historiske forløb – ildebrandshuse, 
byggeforeningshuse, andelstidens bygninger etc.  (S).  
Arkitekturhistorien – husets stilarter og deres baggrunde, 
filosofi og ideer (U)– og hvordan disse præger huset (S).  
Personhistorie – personer, der har boet i huset, 
fortællinger og sagn om disse (U), spor i huset efter 
disse (S), stednavne i huset eller omkring huset efter 
disse (U). 
Økonomisk historie – husets økonomiske op-og 
nedgange, manglende vedligeholdelse etc. (S) 
Den nuværende, levende historie – nuværende 
traditioner, hændelser, behov og væremåde (U) 

Byggeteknikken 
Materialer – traditionerne bag materialeanvendel- 
serne, eksempelvis lokale (U), den økonomiske  
situation, modepræg etc. 
Konstruktioner – lokale bygningstraditioner, døre, 
vinduer, tage, facader etc. (S)  
Håndværksmetoder -  særlige håndværksmetoder 
anvendt på huset, og baggrunden for disse (S). Findes 
disse endnu? 
Love og bestemmelser – hvordan har særlige love og 
bestemmelser (U) præget huset (S) – også naturlove 
og vejr og klima - husets retning, placering i forhold 
til gadeforløb etc. (S) 
Holdbarhed og bæredygtighed – hvad har holdt 
godt og hvorfor. (S) 
 

Arkitekturen 
Husets inspirationskilder – stilmæssigt, 
indretningsmæssigt, materialemæssigt mm (U) (S) 
Husets og omgivelsernes overordnede 
arkitektoniske ide (S) 
Husets stedsspecifikke træk og baggrunden for disse 
(S) 
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3.2.4   Teknisk analyse 
Den tekniske analyse tjener det formål at give et samlet billede af behovet for udbedringer og skal danne grundlag 
for opstilling af en prioriteret rækkefølge. Allerede under gennemgangen af bygningens tilstand bør man overveje, 
hvor det vil være muligt at reparere, og hvor en fornyelse er uundgåelig. I afsnittet: Fugtproblemer behandles 
nærmere nogle af de problemer, der kan vise sig ved gennemgang af bygningens tilstand. 

3   Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser 

  
 

1-årsgennemgang: Forebyggende vedligeholdelse. År …………… 
 
A:   Kælder  

 
Nr 

 
Efterset 

 
Bemærkninger 

 
Saltudblomstringer 

 
   

  

 
Fugtige trækonstruk. 

     
 

 

 
Fugt i indmurede bjælker 

    
 

 

 
A:   Kælder  

 
Nr 

 
Udført 

 
Bemærkninger 

 
Forår: Evt. lukke ventilation  mm. 

 
0 

  

 
Efterår: Evt. åbne ventilation 

 
1 

  
 

 
Evt. afbørstet vægsalte 

 
2 

  

 
B:   Terræn/fundament/sokkel 

 
 

 
Efterset 

 
Bemærkninger 

Terræn    

Murede sokler for forvitring, revner        

 
B:   Terræn/fundament/sokkel 

 
Nr 

 
Udført 

 
Bemærkninger 

 
Evt. rydning og fald på terræn 

 
3 

 
 

 
 

 
Oprensning af evt. lyskasser 

 
4  

 
 

 
 

 
C:   Tag 

 
 

 
Efterset 

 
Bemærkninger 

 
Tæthed indefra 

 
    

 
 

 
 

 
Fastgøring af tagmaterialer 

 
 

 
 

 
 

 
Spær og træmaterialer for fugt 

 
 

 
 

 
 

 
Tagflader m.v. udefra 

 
 

 
 

 
 

 
Inddækninger 

 
 

 
 

 
 

 
Check af isolerede tagrum 

 
 

 
 

 
 

 
C:   Tag 

 
Nr 

 
Udført 

 
Bemærkninger 

 
Nød-reparation af tagmaterialer 

 
5 

 
 

 
 

 
Huller i tagmaterialer 

 
6 

 
 

 
 

 
D:   Vandafledning 

 
 

 
Efterset 

 
Bemærkninger 

 
Tagrender og nedløb for tæthed 

 
 

 
 

 
 

 
Skotrender for tæthed 

 
 

 
 

 
 

 
Facadefremspring 

 
 

 
 

 
 

 
D:   Vandafledning 

 
Nr 

 
Udført 

 
Bemærkninger 

 
Rensning af tagrender og nedløb 

 
7 

 
 

 
 

 
Vask af tilgængelige facadefremspring 

 
8 
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3   Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser 

3.2.5   Arkitektonisk analyse 

 
 
Som det første indgår husets arkitektoniske 
stilart/stilarter i den arkitektoniske analyse. Man 
følger her de gængse stilperioder og -betegnelser og 
påpeger måske særegne træk i den forbindelse.  
 
Eksteriører 
Husets arkitektoniske udtryk ligger dernæst meget 
ofte i dets eksteriører, der har bygningskroppen, 
facadeudtrykket, facadedetaljerne, vinduerne og 
dørene som de vigtigste elementer. Man skal ikke gå 
i detaljer, men karakterisere og beskrive det væsent-
ligste ved huset, herunder også både stærke og svage 
sider. 
 
Man beskriver og analyserer de udvendige farver og 
overflader, der findes på bygningen lige nu. Analysen 
kan eksempelvis forholde sig til om de udvendige 
overflader og farver, der sandsynligvis er ændret med 
tiden, virker autentiske i forhold til husets arkitek-
toniske udtryk, eller om de svækker dette. 
 
Husets interiører, indretning og funktion  
Man  betragter tit en bygnings interiører som mindre 
betydende for dens arkitektoniske kvalitet, men både 
arkitekter og bygmestre – og de oprindelige bygherrer 
– har lagt mindst lige så meget omhu og prestige og 
arkitektonisk bearbejdning i husets indretning og rum.  
 
Meget få ældre huse står helt intakte, som da de blev 
opført. Det hører til sjældenhederne, hvis der ikke er 
sket ændringer, ombygninger og tilbygninger. Man 
kan være så heldig, at de foregående ejere har været 
så kloge og hensynsfulde, at huset har bevaret sin 
arkitektoniske helhed, karakter og sjæl, trods om-
bygningerne, eller måske også på grund af disse. Men 
kan også være så uheldig, at de forrige ejere har haft 
mindre respekt for husets originale materialer  

 
og arkitektur, så helheden, karakteren og sjælen er 
forringet eller mistet. Så må man i gang med at 
genskabe den arkitektoniske helhed, både for huset 
selv og i dets forhold til omgivelserne.  
 
Husets omgivelser og arkitektoniske tilpas-
ning til landskabet eller bygningsmiljøet. 
Ældre bygninger er næsten uden undtagelse skabt 
som en helhed, både i sig selv og ikke mindst i 
relation til omgivelserne. Det vil sige nabohusene, 
vejen, haven og andet på grunden, eller hvis det er 
fritliggende – placeringen i landskabet. Disse ting har 
naturlig forandret sig med årene, ligesom huset selv, 
men så meget desto vigtigere er det at være yderst 
opmærksom på denne helhed, og ved alle indgreb, 
der foretages, at forsøge at genskabe denne. 
 
Ved selve huset er det det arkitektoniske udtryk, det 
er byggematerialerne, detaljerne ude og inde og det 
er proportionerne på huset, facaderne, rummene osv. 
og endelig er det er farverne og overfladernes 
stoflighed, der skaber helheden. 
 
For husets relation til omgivelserne er det 
placeringen i landskabet eller byskabet, den arkitek-
toniske eller miljømæssige indpasning i en husrække, 
et byområde etc. 
 
Under punktet ’ Husets omgivelser og arkitektoniske 
tilpasning til landskabet eller bygningsmiljøet/ 
helheden’, registrerer og beskriver man: 
1. Placering i landskab, byskab etc. 
2. Arkitektonisk eller miljømæssig indpasning i 

husrække, byområde etc. 
3. Bygningens rumlige relationer til grønne områ-

der, veje, vandmiljøer eller landbrugslandskabet 
m.v. 
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3   Analyse- og Værdisætning af BYGNINGER og deres omgivelser 

3.3   Husets bærende bevaringsværdier 
 
Et ældre, autentisk hus kan ses som en rejse i ople-
velser. Næsten lige meget hvor gammelt, u-istandsat 
og håbløst det er. Husets oprindelige inde- og 
uderum virker så selvfølgelige – men også fulde af 
overraskelser. Som kun en sand kunstner, tiden og 
historiens gang kan have skabt dem. En verden fuld 
af æstetiske raffinementer, ofte på ganske få 
kvadratmeter.  
 
Facadens materialer og arkitektoniske udtryk signa-
lerer ejernes eller beboernes status og smag. 
Indgangsdøren, der er karakteristisk for husets stil, 
alder og betydning, entreen med selve ankomsten, 
ofte med en flot trappe, en garderobe og udsøgte døre 
– hvorefter stuerne åbner sig med møbler, billeder og 
udsigt, præget af enkelhed eller det modsatte, samt 
flere værelser. Husets rum, over-flader, farver og 
detaljer giver en særlig oplevelse, som de historiske 
lag, der anes overalt i ældre bygninger, giver en ekstra 
oplevelsesmæssig dimension. Husets historiske sjæl 
og atmosfære, skinner som et ekstra plus, stort set 
altid igennem den nuværende, nyere indretning og 
brug.  
 

Man skal her tænke på, at huse adskiller sig radikalt 
fra diverse ’lettere’ forbrugsgoder som møbler, 
lamper, gulvtæpper, tasker, tøj og biler. Hvor disse 
ting nærmest er skabt til at ryge ud og ind, 
efterhånden som moden skifter hvert 5. - 10. år, er 
huse for det første skabt til at holde meget længe, 
det vil sige mindst 200-300 år. 
 
For det andet udgør det oprindelige hus en helhed 
i sig selv, i særlige tilfælde et såkaldt ’gesamt-
kunstværk’, hvor husets proportioner, facader, 
vinduer, døre, rumindretning og interiører er tænkt 
og tegnet til at passe fuldstændigt sammen og gå op 
i en højere enhed. Selv helt almindelige ’ydmyge’ 
huse er skabt som en helhed, oftest med meget tids-
typiske materialer og detaljer.  
 
For det tredje er ældre huse, der ligger i en by eller 
en landsby, i en gade eller ud til en plads, også skabt 
til at indgå i en helhed med omgivelserne, ikke 
mindst nabohusene. Det er den måde bygher-rer og 
arkitekter har tænkt – helt frem til 1970. Man tog 
altid hensyn til nabohusene eller til den måde, man 
ellers byggede på egnen. 

 

 
 
Værdisætningen af husets bærende bevaringsværdier 
skal formuleres som en konklusion på de tre analyser og 
skal indeholde en udpegning af de elementer, der udgør 
selve bevaringsværdierne og hvad der særligt under-
støtter disse. Endvidere disses sårbarhed overfor 
ændringer. Derudover skal værdisætningen beskrive 
bygningens og bygningsmiljøets stedsspecifikke træk og 
give en begrundet forklaring på, hvorfor de påpegede 
elementer er vigtige. Herunder også de særlige 
konstruktioner, byggetekniske eller funktionelle 
forhold.  
 
Bevarelsen af de kulturhistoriske spor i ældre byg-
ninger er uhyre vigtige for husets bevaringsværdier 
og kvaliteten af det endelige projekt, enten det er en 

restaurering eller transformation. Disse kan være 
spor efter husets oprindelige eller tidligere formål – 
samt senere anvendelser.  
 
Endelig skal man også være særlig opmærksom på de 
immaterielle (ikke legemlige) ’spor’ i bygningen. 
Disse befinder sig i dens atmosfære og stemning – 
bl.a. præget af rummenes materialer, proportioner og 
farver, endvidere bygningens arkitektoniske ide, 
filosofi og identitet. De immaterielle ’spor’ danner en 
meget vigtig baggrund for forståelsen af bygningens 
arkitektoniske udtryk, dens plan, idé og de anvendte 
materialer og håndværksmetoder. De kan herved 
medvirke til at forklare de kulturhistoriske spor.  

Før i tiden var det meget vigtigt for 
husejerne, at deres hus ikke at ’stak for 
meget ud’ i forhold til nabohusene eller 
byen, hvis huset lå i en bygade eller en 
landsbygade. 
 
Dette ikke nedskrevne kodex betød, at 
man automatisk underordnede sig og 
tilpassede husene til helheden.  
 
Derfor er denne helhed meget vigtigt at 
opretholde den dag i dag,  
når man ombygger og istandsætter 
ældre huse i gamle bymiljøer.  
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BYGNING…………………………………………………………………………………………………………......................... 
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4   Analyse og værdisætning af samlede    
     BEBYGGELSER og BYOMRÅDER 

4    Analyse og værdisætning af samlede    
      BEBYGGELSER og BYOMRÅDER   
     
                     

 
 
Gråbrødre Torv i København har været markedsplads, parkeringsplads og er nu rekreativ plads i byen. 
 
 
Ved projekter, hvor man skal tilføje nye bygninger 
eller andre elementer til eksisterende bebyggelser, 
skal man sikre sig, at det nye harmonerer med det 
gamle, eller at det ligefrem udvider harmonien, så 
denne bliver bedre og smukkere end før.  Dette 
kræver at man har sat sig ind i og forstået de 
eksisterende forhold, på deres egne præmisser, lige 
som om det var en bygning, man skulle ændre eller 
bygge til. 
 
Et godt redskab til dette er en historisk, teknisk og 
arkitektonisk værdisætning, bl.a. fordi disse tre 

elementer repræsenterer en helhed, der dækker de 
fleste aspekter ved det fysiske miljø, som bygninger 
og bebyggelser udgør. Andre aspekter kunne være de 
sociale, funktionelle, økonomiske eller miljømæssige 
m.v. Men denne fremstilling koncentrerer sig om de 
tre, der anses for grundlæggende – men som i øvrigt 
ofte er dem, der glemmes i planlægningen.  
 
Det er vigtigt at der arbejdes efter en velbeskrevet og 
systematiseret metode, så vilkårligheder eller svagt 
vidensbaserede  beslutninger kan undgås. 
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Gudhjem havn 
– et følsomt 
bygnings-
miljø både 
overfor 
ukvalificerede 
ombygninger 
Og ufølsomt 
nybyggeri 

4   Analyse og værdisætning af samlede    
     BEBYGGELSER og BYOMRÅDER 

4.1    GENERELT om Analyse og værdisætning af BYOMRÅDER 
  
Ved byområder forstås, som navnet siger, bebyggede områder i en ’defineret’ by, købstad eller hovedstaden. I 
denne henseende er en landsby ikke en by, mens en nyere stationsby kan defineres som en by. Herunder hører 
også forstæder, parcelhuskvarterer i forstæderne, stok- og rækkehusbebyggelser i byerne eller forstæderne, 
industrianlæg i byerne eller forstæderne eller havneområder i byerne. 
 
Man analyserer generelt bygningsmiljøer ud fra 3 forhold:  
 

1: Historiske og kulturhistoriske forhold 
Historisk udvikling (gamle bykort), matrikelstruktur, middelalderlige bystrukturer, anvendelse 
Byrummets eller bebyggelsens alder, historie og tidligere anvendelser. Byrummets ombygninger og 
forandringer, gennem tiden. Byrummets betydning for stedets og byens historie og udvikling  

 

2: De fysiske forhold (Topografi) 
Landskabsdannelsen, højdekurver, kystlinje, naturskabte mønstre, vejstruktur, byprofil, overgange mellem 
bebyggelse og landskab, vigtige sigtelinjer og indkik.  
Akseretninger, bebyggelseshøjder, facadeforløb 

 

3: De arkitektoniske og æstetiske forhold 
 Skala, proportioner, højder, akser, rumskabende eller pladsdannende elementer 
 Positive sanseindtryk, negative sanseindtryk. Åbninger, udsigt/udkik, indkik 
 Særlige detaljer, f.eks. i belægninger eller sider, beplantning osv. Æstetiske og arkitektoniske kvaliteter. 

Enkeltbygninger, herunder beskrivelse af særlige lokale bygningstyper 
 

 
 
Den her beskrevne registrering og værdisætning 
vedrører kun selve byen som fænomen, d.v.s. dens 
samlede historie, struktur og udvikling, ikke de 
enkelte huse. Disse kan sideløbende eller efter-
følgende registreres og værdisættes individuelt. De i 
byområdet forekommende typiske bygnings-typer vil 
dog indgå i registreringen og værdisætningen. 
 
Formålet er, ud fra et metodisk opbygget system, at 
registrere, analysere og værdisætte de specielle træk 
og elementer, der karakteriserer et udvalgt 
byområde, og som gør det til noget særligt.  Dette kan 
bruges til at indpasse eventuelt nybyggeri, så man 
sikrer sig at dette falder ind i områdets ’tone’. 
Analysen kan også bruges til generelt at øge vores 
viden om det pågældende byområdes historie, 
tekniske forhold og arkitektoniske kvaliteter. 
 
De redskaber, man benytter sig af er arkivunder-
søgelser samt registreringer på stedet, hvor man 
benytter fotografering, rumlige skitser med analyser, 
frihåndstegning og akvarel, indtegning af iagttagelser 

og oplysninger på kort, opmålinger samt oplevel-
sesprægede registreringer og iagttagelser – helheder, 
detaljer og ekspressive skitser. Først og fremmest 
gælder det om at bruge så meget tid som muligt i 
området, for at lære det at kende, samt herunder 
fokusere på de i dette kompendium opstillede emner, 
metoder og systematikker. 
 
Metoden er, som det vil fremgå, at man undersøger 
de historiske/kulturhistoriske, de tekniske, bl.a. 
byggeskikken, og de arkitektoniske forhold for 
byområdet, hver for sig eller samtidigt, det betyder 
ikke så meget. Men at man, når alle oplysninger er 
’samlet’, analyserer og værdisætter dem samlet på én 
gang, men i nævnte rækkefølge. Derved ’overskygger’ 
en eventuel ringe teknisk tilstand eller en relativt 
’kedelig’ arkitektur ikke en rasende interessant 
kulturhistorie, med det behandles som et samlet hele, 
hvor alle tre elementer indgår. Alene indsamlingen af 
oplysninger repræsenterer en fase, hvor man finder 
frem til mange nye oplysninger, der ikke kan undgå 
at påvirke ret endelige resultat.  



39                                                                             
 

Søren Vadstrup 2018 
 

By- og Bygnings-Undersøgelser 
Analyse og Værdisætning af  
bygninger, bebyggelser og byrum 

Analyse og værdisætning af samlede 
BEBYGGELSER og BYOMRÅDER 

4   Analyse og værdisætning af samlede    
     BEBYGGELSER og BYOMRÅDER 

4.2   Historisk analyse 
 
 

 
Havnen og søvejene som grundlag for byens eksistens opleves meget tydeligt i mange byer og byområder, her 
Christianshavn, hvor det nu er lystbåde, men dog stadig træskibe, der befolker kajerne.  
 
De danske købstæder, der i dag for det meste benæv-
nes byer, har en lang og spændende historie, der dog 
også på en række områder er nogenlunde ens. Det 
sidste skyldes at der siden middelalderen har eksiste-
ret et relativt klart lovgrundlag for købstæderne – 
stæder/byer, hvorfra man kunne drive handel, der 
bl.a. har bestemt, hvilke byområder, der kunne få 
’købstadsprivilegier’ af Kongen, hvad købstæderne 
måtte lave, hvordan de skulle organiseres, hvad bor-
gerne måtte lave og andre, også rent byplanmæssige 
og fysiske forhold, bl.a. regler om byporte, torveplad-
sen, hovedgaden, havne, håndværksvirksomhederne 
og fængselsforhold.  
 
De danske historiske bykerners historie, plan og ind-
retning beskrives temmelig præcist i disses oprinde-
lige navn: købstad. For netop en stad/by, hvor der er 
mulighed for at købe noget, som man ikke selv har i 
nærområdet, er i virkeligheden den historiske og 
økonomiske baggrund for byernes opståen. Så det at 
kunne handle med varer, der kom langvejs fra, 
afspejler sig tydeligt i de ældste byers plan og ind-
retning, gennem fem faste elementer:  
 
1. god adgang til havet, der frem til slutningen af 

1700-tallet var den vigtigste varetransportvej. 
2. en havn, oprindeligt en naturhavn, hvor skibene 

kunne ligge trygt. 
3. pakhuse, hvor de tilfragtede varer kunne opbe-

vares trygt og sikkert.  
4. et torv hvor man kunne sælge sine varer under 

god beskyttelse og ordnede forhold. 

5. en indhegning med en byport – eller flere – hvor 
byens grænse var og hvor der kunne afkræves en 
afgift af de indkomne varer. 

 
Disse fem elementer skulle en købstad indeholde i 
middelalderen, så datidens købmænd, der som 
nævnt kom sejlende, kunne sælge eller udveksle 
deres varer, og så byen og kongen kunne få en afgift 
af salget. De få danske middelalderlige købstæder, 
der ikke lå ved vandet, f.eks. Ringsted, Slagelse, 
Maribo og Holstebro, lå ved vandløb, der kunne 
besejles med pramme. 
 
Fra landsbyerne eller godserne, der som regel lå i en 
radius på cirka 1 mil, svarende til 7,5 km fra køb-
staden, kunne man transportere bøndernes eller 
godsernes produkter, f.eks. brænde, vadmel, skind og 
læder samt smør, talg og fedt, på tunge og 
langsomme, ofte oksetrukne, vogne. Men for længere 
transporter af varer over land, skal vi frem til 
slutningen af 1700-tallet før de danske veje, og de 
tilhørende hestetrukne vogne, blev så avancerede, at 
de kunne benyttes til egentlig varetransport.  
 
Handel og vareudveksling skete primært med de 
mennesker, der boede i byen, og som også selv kunne 
fremstille varer, som købmændene var interesseret i, 
f.eks. bødkervarer, benarbejder, lædervarer, smede-
arbejder, smykker osv. Dertil kom, at bønderne og 
godserne i nærområdet også kunne sælge deres 
overskudsprodukter til købmændene eller byens 
borgere.
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.  
Byens torv var centrum for købstædernes økonomi. Her foregik (næsten) al handel frem  til 1857, hvor byernes 
monopol på handel blev ophævet. Derfor lå byens Rådhus (næsten) altid ud til torvet. Her Køgenhavn. 
 
I løbet af middelalderen, fra midten af 1000-tallet til 
reformationen i 1536, anlægges stort set de købstæ-
der i Danmark, som vi kender i dag, ca. 100 i alt, 
inklusive Skåne, Halland og Blekinge samt Gotland 
og Sønderjylland. Af disse er kun ganske få er ned-
lagt, bl.a. Sebbersund ved Limfjorden, Slangerup 
(distanceret af Hillerød), Søborg i Nordsjælland og 
Borre på Møn Men det gjaldt også for Ry (1450-1560) 
ved Silkeborg, for Sønderjyske Varnæs (1200-tallet) 
og for sjællandske Skibby (1240-1350). 

I 1600- og 1700-tallet anlægges der kun ganske få nye 
byer i Danmark: bl.a. Fredericia, Christiansfeld, 
Esbjerg, Silkeborg, Herning, Hillerød, Frederikssund 
og Frederiksværk.  
 
En række middelalderlige byer er anlagt med andre 
formål end decideret handel, bl.a. klosterbyerne 
Nysted, Sæby, Mariager og Maribo, samt færgesteder 
eller kongeborge. Men disse byers indretning er dog 
stort set som de øvrige købstæders.

 

 
I Nyborg, Faaborg, Stege og Fredericia har man bevaret byporten, hvor kongen og byen fik en afgift (accisse) af 
de handelsvarer, der skulle ind til torvet for at sælges. 
 
Derfor repræsenterer byernes gadenet og matrikel-
forhold noget af det ældste i byens historie, bortset 
fra selve havnen, der i kraft af langt de fleste danske 
købstæder er havnebyer, er det egentlige udgangs-

punkt for byens placering og opståen. Dette til trods 
for at de huse, der i dag ’befolker’ dette ældgamle 
gadenet, er langt nyere end dette.  
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Den historiske analyse vil derfor som det første se på 
byens udgangspunkt, havnen og dennes sejladsmæs-
sige baggrund og placering. Dernæst byens topografi, 
d.v.s. byens terrænforhold, højder, lavninger, skrå 
flader osv., der udgør forudsætningen for gadenettets 
placering og byggegrundenes matrikulering, herun-
der placeringen af byens tre vigtigste elementer: 
Havnepladsen til oplag af varer, byporten, eller by-
portene, med adgang fra/til forbindelses-vejene til de 
nærliggende byer og landsbyer og endelig markeds-
pladsen, hvor al handel skulle foregå frem til 1837. 

Ved de få ikke sejlbare middelalderlige danske køb-
stæder (Ringsted, Sorø, Slagelse, Holstebro, Hjørring 
m.fl.) vil krydsene for de store alfarveje udgøre 
grundlaget for byens opståen.  
 
Med udgangspunkt i det ældste gadeforløb og matri-
kelskel, kan man tegne og beskrive byens historiske 
og kulturhistoriske udvikling, ofte karakteriseret ved 
et oprindeligt ’bycentrum’ som den ældste del, og 
med nyere kvarterer rundt om dette. 

 

 
 
I den grønlandske by Pamiut, tidligere Frederikshaab, i Grønland ligger de ældste bygninger samlet i en slags 
historisk bykerne, med de nyere huse og kvarterer rundt om, hvilket kan illustreres således. Se også kort side 46 
 
I den historiske analyse indgår også de forskellige 
markante bygninger af historisk betydning, der 
findes eller har fandtes i byområdet, kirke, rådhus, 
skole, industri og håndværk, pladser, parker og 
kirkegårde. Havnens udvikling har i sagens natur af 
særlig historisk betydning, da havnen som nævnt ofte 
er byens ’livsnerve’ og da havnen udvikler sig 100% 
på erhvervsudviklingens, herunder skibsfartens og 
fragtforholdenes, præmisser, tit i langt hurtigere 
tempo end resten af byen. 
 
Havnens, om end ikke afløser, så pendant, jernba-
nen, repræsenterer også en vigtig kulturhistorisk 
udvikling og det samme gør andre af industrialis-
mens goder til byerne: Gasværk, vandtårn, elektrici-
tetsværk, der ofte falder sammen med den markante 
arkitekturstil, Historicismen. Mens sportshal, svøm-
mehal, fodboldstadion, og biograf hovedsagelig vil 
være i den efterfølgende arkitekturstil, funktionalis-
me. 
 
Den historiske analyse skal også beskæftige sig med 
bygningshistoriske forhold, på et overordnet plan. 
F.eks. særlige bebyggelser med karakteristiske 
konstruktioner, bindingsværk, etagehuse, funktio-
nalstiske etagehuse osv.  

 
I den historiske analyse vil man, også for at denne 
ikke skal blive for omfattende, prøve at beskrive de 
særlige historiske forhold, der adskiller den under-
søgte by eller bydel fra andre tilsvarende. Det er her 
ekstra vigtigt at man ikke konsekvent betragter det 
ældste som finere eller mere betydningsfuldt end det 
yngre. En nyere kulturhistorie, f.eks. opstået omkring 
en særlig udvikling i 1930-erne eller 1950-erne, kan 
være lige så vigtig eller vigtigere for byområdet og 
dets identitet, end ældre historiske lag.  
 
Når det er sagt, bør man altid bestræbe sig på at 
undgå at skade, nedrive eller over-ombygge de ældste 
dele og områder i en bygning eller et byområde, men 
forsøge at finde løsninger, der bevarer det ældste og 
samtidigt muliggør nye tilføjelser. Men hertil hører 
som sagt også den nyere kulturhistorie. 
Den historiske analyse kan indeholde 
• Byens historiske og kulturhistoriskeudvikling 
• Markante bygninger af historisk og kulturhisto-

risk betydning 
• Ved byområder ved havnen: Selve havnens kul-

turhistorie og udvikling  
• Jernbanen, Gasværk, vandtårn, elektricitetsværk 
• Sportshal, svømmehal, fodboldstadion og biograf  
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4.3   Teknisk analyse 
 
Den tekniske analyse af et byområde vil først og frem-
mest beskæftige sig med de trafikale og samfærd-
selsmæssige forhold. Disse er meget afgørende for 
byområdets sociale liv og ’nerve’ samt bolig- og livs-
kvalitet. Er der trygt at færdes i byområdet, i forhold 
til larm, farer og forurening. 
 
I den ideelle byplan, hvor havnen og torvet kunne 
placeres relativt tæt på hinanden, f.eks. i Nakskov, 
Sønderborg og Flensborg, kunne de største køb-
mandsgårde ligge ud til selve torvet, med flotte for-
huse og lange grunde med pakhuse, oplagshuse og 
ofte også skænkestuer ned mod havnen. Hvis torvet 
af forskellige grunde måtte placeres længere væk fra 
havnen, bl.a. fordi torvet helst skulle ligge højt og flot 
i terrænet, måtte købmandsgårdene adskille selve 

handelshuset, hvor købmanden boede, og havnepak-
husene.  
 

En placering ud til torvet var mest prestigefyldt, men 
ellers lå købmandsgårdene ofte på stribe langs 
hovedgaden, fra byporten op mod torvet med lange 
grunde med sidehuse, hvor der var plads til de tilrej-
sende bønders heste og vogne, som købmændenes 
ansatte var så venlige at tage sig af, mens man 
handlede. Andre af byens finere huse lå også på 
torvet, f.eks. laugenes gildehuse samt naturligvis 
rådhuset med sæde for byens borgmester og byråd. 
 

De større byer kunne have flere torve med speciali-
serede varegrupper, f.eks. hestetorvet, fisketorvet 
eller Axeltorv (et særligt stort torv, hvor bøndernes 
varer blev solgt direkte fra hestetrukne vogne). 

 

 
 
Axeltorv i Fredericia 
 
Ved byporten lå byens grænse, her skulle bønderne 
betale afgift, accise, for deres varer til byen og kon-
gen. Hovedgaden førte typisk fra acciseboden ind til 
torvet. Her lå der også købmandsgårde med forhuse 
og lange grunde med sidehuse. Egentlige butikker og 
forretninger kom først til efter accisens ophævelse i 
1857. Før den tid var det kun tilladt at sælge varer fra 

torvet. Håndværkerne kunne dog have lidt salg 
direkte fra værkstedet. Og kornhandel og handel med 
stude skete fortrinsvis direkte med købmanden. 
 
I byens mindre gader boede håndværkere, ofte med 
deres værksted i en del af huset, desuden søfolk, 
ansatte hos købmændene mv. i små enetages huse.
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I 
Nysted, som i flere andre meget gamle købstæder, ligger kirken ikke ud til Torvet. Kirken er formentlig yngre 
end torvet, så de fine pladser har allerede været optaget. 
 
Kirkerne 
Kirkerne kom hurtigt med, men de blev i middel-
alderen ikke lagt efter noget bestemt mønster i 
byplanen, bortset fra at de tit lå tæt ved torvet, ofte 
med kirkemuren som torvets ene side. Kirkerne ser i 
de ældste byer nærmest ud til at være placeret i 
byplanen, efter at torvet, hovedgaden, havnen og 
byporten var anlagt. Kirkerne, for en købstad havde 
ofte flere, eventuelt også et kloster, havde som regel 
deres egne lidt mindre kirkepladser, hvor der også 
blev handlet.  
 
Kirkerne stod i middelalderen også for de efter-
hånden flere og flere skoler, der skød op i købstæ-
derne, samt nogle steder også for behandling af syge 
eller hjælp til byens fattiglemmer. 
 
Købstaden rummede naturligvis også en masse huse 
til byens beboere. De er behandlet i næste kapitel. 
Her skal det blot nævnes, at de fleste byer oprindeligt 
havde masser af plads mellem husene, der primært lå 
helt ud til gaderne. I karreernes åbne bagarealer kun-
ne man holde køer, grise og høns samt dyrke grønt-
sager. 

Byplanen 
Byområdets byplan har, udover en historisk bag-
grund, også nogle tekniske og funktionelle forud-
sætninger, f.eks. placering af boligområder i forhold 
til bycenterets forretninger, skoler i forhold til boli-
ger, placering af særligt attraktive grunde og byg-
ninger, f.eks. med hav- eller søudsigt, eller det mod-
satte, gennembrud eller anlæggelse af store gader 
med meget trafik. 
 
Trafikintensitet, larm og forurening registreres på et 
eller flere kort.  
 
Et byområde vil også være præget af en række typiske 
bygningstyper, der både er med til at give byområdet 
karakter, social identitet og kulturel kvalitet.  
 
Bygningerne repræsenterer stedets udvikling i tid, 
stil, smag, byggetekniske forhold og økonomiske 
udvikling. Den tekniske analyse skal finde frem til 
disse og beskrive deres særlige forhold og karakter. 
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Forskellige former for kvaderpuds på historicistiske facader i bl.a. København – samt lidt om de profileringer 
og teknikker der optræder. 
 
Bygningstyper 
De typiske bygningstyper analyseres i forhold til de-
res særlige, men her på stedet relativt ens, karak-
tertræk, deres materialer og konstruktioner og deres 
tekniske og bevaringsmæssige tilstand. Er områdets 
bygninger generelt meget nedslidte, påpeges dette og 
registreres måske på et oversigtskort. 
 
Emner til den tekniske analyse af de historiske 
bykerner 
• Byområdets byplan f.eks. placering af bolig-

områder i forhold til bycenterets forretninger, 
skoler i forhold til boliger 

• De trafikale og samfærdselsmæssige forhold samt  
• Trafikintensitet registreres på et eller flere kort.  

Miljø- og klimatilpasning 
Det vil være naturligt at indarbejde diverse tiltag 
overfor miljø- og klimaregulering i en bevarende 
lokalplan. Dette kan gøres ved at analysere – og i 
givet fald komme med forbedrende forslag til: 
 
• Bekæmpelse af tidligere eller nuværende jord-

forurening 
• Bekæmpelse af støjforurening, f.eks. fra stærkt 

trafikerede veje 
• Andre forureningskilder 
• Terrænregulering til bedre regnvandsafledning,  
• Regulering af vandløb og dermed evt. sænkning 

af grundvandsspejlet

 
 

Historicistiske etagehuskvarterer i 
København 
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4.4   Arkitektonisk analyse 
 
Den arkitektoniske analyse beskæftiger sig, ligesom 
den historiske og den tekniske med to planer i byom-
rådets fysiske fremtræden: Den overordnede plan, 
gaderne og pladserne – og de enkelte bygninger og 
specielt disses facader. 
 
Det er kun i meget få historiske bykerner, eksem-
pelvis i København, Helsingør, Køge, Kalundborg, 
Ribe og Næstved, hvor der findes bygninger fra mid-
delalderen eller renæssancen, og her endda ganske 
få. Ellers er alle husene i de historiske bykerner af 
nyere og skiftende alder, helt frem til vor egen tid. 
Men matrikelsystemet, vejsystemet, samt havn, torve 
og pladser ligger i store træk helt intakt fra middel-
alderen og byens grundlæggelse. To købstæder, Få-
borg og Stege har endnu byportene i behold.  

Den arkitektoniske analyse af selve den historiske 
bykerne skal belyse de historiske elementer, herun-
der havnen, vejsystemet, terrænforhold og bykernens 
historiske afgrænsning mm., der endnu er synlige i 
byen – såvel som de nyere elementer, der bidrager til 
bykernes arkitektoniske udtryk og særpræg. 
 
Den arkitektoniske analyse skal endvidere kortlægge, 
hvad der karakteriserer bygningerne, gaderne og 
pladserne i dag? Kan man afgrænse områder-
/kvarterer med en særlig homogen bygningsmasse, 
eventuelt fordi den er anlagt eller bygget nogenlunde 
samtidigt. Hvor er der arkitektonisk værdifulde 
udkik, indkik og bymæssige rumligheder. 

   

 
 

Danske byer er mange steder i én eller halvanden etage. Der skal ikke meget arkitektonisk analyse til at se, at 
eventuelle nye bygninger eller tilbygninger, bør følge dette arkitektoniske mønster. Men andre elementer som 
tagmaterialer, overflader, døre og vinduer - eller skorstene – er lige så vigtige led i den samme fine helhed. 
 
Den arkitektoniske analyse af de historiske bykerner 
skal ikke mindst påpege og analysere arkitektoniske 
helheder i byen, gadeforløb, byrum, pladser, her-
under de særlige lokale forhold. Heri indgår også de 
særlige lokale bygningstyper – de forskellige kvarte-
rers stilmæssige særpræg, der afspejler deres alder. 
 
Ved at følge de ældste byplaner og byprospekter fra 
byen så langt tilbage i tiden som muligt, kan man 

følge byens udvikling og konstatere, hvad i byens ind-
retning, der er mere eller mindre urørt, planmæssigt, 
og hvad der er ændret. 
 
I de historiske bykerner, hvor der tidligere er udar-
bejdet bygningsregistranter eller kommune-atlas, 
udgør materialet herfra en vigtig kilde til analysen og 
værdisætningen.
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Byområdets overordnede byplan 
Man kan her betragte byen som en bygning med rum, 
der har gulve (gadeplanet), vægge (husfacaderne) og 
loft (ledningsnet). Disse tre elementer, naturligvis 
mest de to første, kan karakteriseres ved at beskrive 
materialer, bredder, højder – generelt med omtale af 
markante undtagelser.   

Den arkitektoniske analyse af byplanen foretages i 
første omgang ’på godt og ondt’, d.v.s. både med de 
gode elementer, der bidrager til et harmonisk udtryk, 
og de mindre gode elementer, der skaber mere 
disharmoni. 

  

 
 
PAMIUT, tidl. Frederikshaab, i Grønland. Registrering af fredede, bevaringsværdige bygninger  
og øvrige bygninger. 
 
Byområdets bygninger og facader 
Overordnet er en by og et byområde en helt praktisk 
affære: Man ønsker at proppe så mange beboere som 
muligt ind på det areal, som byen eller byområdet 
udgør – samtidigt med at de hertil nødvendige 
servicefaciliteter også skal være der: Markedsplads, 
butikker, arbejdspladser, rådhus, kirke, skole m.v. – 

og i dag parkeringspladser til bilerne. Men denne 
rent praktiske ting får i en ’klassisk’ by en form, der 
adskiller sig fra landsbyen, og senere også fra villa-
kvartererne, fra forstæderne og fra industri- eller 
herregårdsanlæg, der reelt har samme overordnede 
formål.  
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Bybygning 
De ’spilleregler’, der kan opstilles for udformningen 
af bygningerne i de ’gamle’ byområder i Danmark, 
d.v.s. bydannelser fra før ca. 1950, og som man kan 
kalde klassisk ’bybygning’ er karakteriseret ved tre 
overordnede forhold: 
 
Gadehuse  - Husene ligger helt ud til gaden, kun med 
et fortov, i nogle tilfælde intet, mellem selve gaden og 
husets facade. Undtagelsesvis kan husene have en 
smal forhave med et stakit foran, men aldrig i den 
tætte del af en by, i hovedgaderne, der udgår fra 
torvet, byporten eller havnen. I en del byområder kan 
der forekomme ’baggader’, hvor husene har haver og 
lignende ud til disse.  
 
Tæthed – Husene anbringes helt tæt på hinanden, 
oftest gavl mod gavl, men ellers med så lidt afstand 

som muligt. Det former en tæt husrække, der kan 
være høj eller lav, helt tæt eller lidt spredt, men altid 
med en sammenhængende karakter. 
 
Helhed  -  Det er tydeligt at man konsekvent bygger 
nye huse, også som led i den løbende fornyelse af 
husrækken, når nyere bygninger erstatter de gamle, 
på samme grund, så de underordner og tilpasser sig 
den bygningsmæssige og arkitektoniske helhed, der 
hersker på stedet. Det drejer sig om højderne, man 
bygger ikke lige pludselig et hus, der er mange etager 
højere end de øvrige, men i nogle tilfælde kan 
hushøjden godt springe 1-2 etager. Det drejer sig om 
materialeanvendelsen. Man bygger ikke lige 
pludselig et træhus i en husrække af murede huse. Og 
det drejer sig om facadeudtrykket.  
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Byhusenes facader 
Når byhusene er anbragt efter dette mønster stopper 
trangen til at forme en helhed i forhold til oplevelsen 
af selve gaderummet ikke. Her indgår udformningen 
af husenes facader som et vigtigt element, der kan 
differentieres i 10 elementer:       
 
1:   Få byggematerialer – Selve facaden kan være i 
blank murværk (med synlige mursten) af røde eller 
gule mursten, eller de kan være pudsede. Meget ofte 
varieret i forhold til disse tre byggematerialer på 
samme facade. Vinduerne er konsekvent af træ, to- 
eller tre rammede, ofte med mindre overrammer. 
Meget sjældent lidt bindingsværk. Slut færdig. 
 
2:   Stoflighed – overfladernes stoflighed bibringer 
facaderne bevidst betydningsfulde egenskaber: De 
kan være helt glatte, f.eks.  via de glatte 
’verblendersten’ med ganske tynde fuger, eller via en 
glittet puds, eller de kan være meget ru, samt alt 
herimellem, ofte igen med variationer indenfor den 
enkelte facade.  
 
3:   Farver  - De fleste byhusfacader er rent faktisk 
ikke farvede eller malede fra starten, bortset 
naturligvis fra vinduernes og portenes trædele samt 
selve gesimsen. Denne skulle konsekvent være hvid, 
undtagelsesvis sandstensfarvet, især, hvis den var af 
sandsten. Selve facaderne stod for det meste i 
materialernes egen farve, d.v.s. murstenenes farver, 
pudsens farve, bestemt af sandets farve, eller gips-
dekorationernes hvide farve – undtagelsesvis malet i 
kraftige farver. Først senere, typisk hvis huset blev 
forhøjet med en etage, malede eller kalkede man 
facaden i en hvid, gul, rød eller grå farve af varierende 

mættethed/lyshed for at gøre facaden og huset 
ensartet. Populært var bl.a. at kalke underfacaden og 
soklen i en mørk stengrå farve og overfacaden i en lys 
gul eller lys grå farve. 
  
Efterhånden bredte skikken at farvesætte facaderne 
sig, og malings-produkterne blev udviklet til 
forskellige limfarver, temperafarver til rene linolie-
farver, frem til vor tids plastikmaling, der kom frem i 
1970-erne.  
 
Malingsprodukterne bidrager til facadens stoflige 
virkning og farvesætningen til det arkitektoniske 
udtryk, selv om begge elementer jævnligt skifter 
karakter.  Man kan ofte få et glimt af den tidligere 
farvesætning, hvis de eksisterende farvelag nogle 
steder hænger i laser. 
 
Frem til ca. 1970 var farvesætningen af byfacader 
præget af en relativt lille farveskala, afgrænset til den 
klassiske jordfarveskala, idet de blå farver dels var for 
kostbare til de store facadeflader, dels ikke kunne 
anvendes i den meget basiske læskede kalk. Men som 
nævnt var okkergul, rødokker, sodsort, der blev lys 
eller mørk grå i læsket kalk, brun eller grøn. 
Vinduerne var frem til ca. 1850 for det meste ikke 
hvide men mørkegrønne, brune, røde, gule eller grå. 
Yderdøre og porte var enten hollandsk grøn (en 
blanding af gul okker og pariserblå, der giver en dyb 
flaskegrøn farve), gul okker eller brun.  
 
Porten og yderdøren skulle stå i en så blank maling 
som muligt, både praktisk i forhold til slid og 
fedtfingre, og af prestigemæssige grunde.
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4:   Relief - Man arbejder meget med at give facaden 
og dermed gaden relief, når man kikker ned langs 
denne. Det gøres via den kraftige gesims og de 
tilhørende vandrette og lodrette bånd. Endvidere 
udformes underfacaden ofte med et kraftigt relief i 
form af kvaderpuds, kvaderhjørner, refendfugning 
eller ligefrem granit-beklædning. Med til relieffet 
hører også de lodrette nedløbsrør, fremtrukne, ud-

vendige trapper samt eventuelle karnapper, altaner, 
balkoner eller tilbagetrukne altanhuller.  
 
Reliefvirkningen kaster kraftige slagskygger ned over 
facaderne og den medfører mørkpatinering af de 
ikke-regnskyllede områder - hvilket gør facaden 
levende, konstant skiftende i udtryk alt efter solen og 
vejret samt markant og karakterfuld

.  

 
 
Reliefvirkningen på en ældre facade behøver ikke bero på kraftige udkragninger – men kan naturligvis også 
godt dette. Minervakirken i Rom får via bittesmå fremspring i den ellers meget glatte facade, på kun 2-3 cm, en 
markant arkitektonisk reliefvirkning – der så yderligere understreger portalernes og vinduernes endnu 
kraftigere relief.  
 
5:   Rytme -  Facaderne har en tydelig rytme, der især 
bestemmes af vinduestakten, men diverse andre 
lodrette eller reliefgivende elementer som trapper, 
porte, gavlkviste eller fremhævede fag, medvirker til 
at understrege den faste rytme. 
 
6:   Accentuering – Facaderne arbejder bevidst med 
at accentuere, fremhæve og understrege dele af 
facaden, f.eks. underfacaden, der gøres ’tung’ visuelt 
via reliefvirkningen, farven eller referencen til tynge 
granitsten, eller facadens midterfag, eller endefag, 
der fremhæves via et lille frem- eller tilbagespring, en 
fronton eller en attika. 
    
7:   Symmetri – de fleste byfacader forsøger at udvise 
streng symmetri, i vinduestakten, i placeringen af 
gadedøren eller gadeporten, samt diverse andre faca-
deelementer, men den praktiske indretning af 
husene med trappen og gadedøren mest funktionelt 
anbragt i den ene side af bygningen, eller en køreport, 

hvis denne er nødvendig til at få adgang til gård-
rummet, umuliggør ofte symmetrien, der så forsøges 
gennemført så meget som muligt på andre felter. 
  
8:   Hierarki og prestige – Frem til ca. 1930-erne er 
byhusene, og dermed også deres facader, opbygget 
med et tydeligt hierarkisk udtryk. Der er etager, rum 
og placeringer, der er finere end andre. Dette marke-
res bl.a. gennem vinduesstørrelserne, gennem 
fremhævelsen af visse af vinduerne med indfat-
ninger, vinduesspejl eller fordakninger m.m., eller 
gennem altaner, udsigtskarnapper eller lignende.  
 
Hertil kommer deciderede prestigefremmende 
elementer på facaderne. F.eks. gennem rige og 
ligefrem svulstige facadedekorationer, under-
facadens håndværksmæssige udførelse, karnapper og 
altaner eller, hvis der er tale om et hjørnehus, et tårn 
eller spir på hushjørnet. 
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Typetegninger, der skal karakterisere to bebyggelser i Randers – historicistiske etagehuse fra 1870-erne, der er 
præget af rødt murværk og mønstermurværk samt tårne og spir, og funktionalistiske etagehuse fra 1930-erne, 
præget af murværk i røde og gule sten og kraftige reliefvirkninger fra balkoner og trappeopgangenes høje 
vinduer. 
 
Yderdørene udgør et meget væsentligt og bevidst 
prestigefremmende element i byfacaderne. Dette 
gælder både dørens udformning med fyldinger, glas 
(ofte det kostbare spejlglas), messinggreb osv. samt 
materialer og overflader/malerarbejde. Hertil kom-
mer særligt udformede dørindfatninger, harmonisk 
tilpasset husets øvrige facade. 
 
I 1930-ernes mere demokratiske syn, forsvinder de 
klassiske prestige-element i facadeudtrykkene. Dog 
kommer der andre til som f.eks. altankarnapper, 
vinduer med store glasarealer og blanke malinger på 
husets trædele – men nu for alle. 
 
9:   Facadedekorationer - Helt beskedne eller rig-
holdige facadedekorationer indgår nærmest uden 
undtagelse som et vigtigt element i alle disse 
foregående virkemidler, igen frem til ca. 1930.  
Dekorationerne kan være af natursten, puds eller 
gips. I historicismens 80-90 år (1850 – 1930) udvides 
dette med terracotta, støbejern, smedejern, zink og 
en række sofistikerede, dekorative pudsteknikker til, 

plus som det helt store og populære element, støbte 
facadedekorationer i portlandcement.  
 
Især de sidste har været meget udskældte, også i 
samtiden, hvor de blev døbt kransekagepynt, 
stilforvirring, lånte fjer, men som ovenfor nævnt er 
de dels et væsentligt og meget karaktergivende 
arkitektonisk element, dels repræsenterer de støbte 
facadedekorationer en vigtig kulturhistorisk 
fortælling om sin tid og dermed byens tone. 
 
10:  Forretnings-vinduer, skilte, markiser, 
lysreklamer -  Som det sidste, og rent historisk først 
opstået efter accisens, d.v.s. monopolet på markeds-
handelens, ophævelse i 1837, kommer indretningen 
af butikker og forretninger i byhusenes stueetager. 
Hvad dette igen medfører af deciderede forret-
ningsvinduer, i mange tilfælde banket ind i eksiste-
rende facader, der ikke er født med disse, skilte, 
skiltebånd, markiser, meget synligt og dominerende 
underfacader med masser af glas, og ikke mindst 
konstant skiftende mode i forretningsfronter, med 
konstante ombygninger, nærmest hvert 10. år.  
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4.5   Husenes og pladsernes materialer 
 
Før 1960 var vores huse og byer bygget af et relativt 
lille register af byggematerialer – primært mursten 
og puds, teglsten og skifer, vinduer, døre og porte af 
træ med mundblæste rudeglas – og ikke mindst 
maling og overfladebehandling med læsket kalk 
(facaderne) og linoliemaling (vinduer, døre og porte) 
i er lige så begrænset, smuk og harmonisk farveskala 

plus materialernes naturlige farver. På gader og 
pladser brosten, kantsten, asfalt og betonfliser.   
 
Dette gav en ret enestående helhed og harmoni, 
materialemæssigt, farvemæssigt og udtryksmæssigt 
over det enkelte hus, de rusrækker, de dannede, samt 
de herved skabte byrum. 

  
 

 
 

Stortorget i Gamla Stan i Stockholm.  
Siden 1960-erne har plastikmaling på husfacaderne ikke været tilladt i Gamla Stan. I stedet skal husene kalkes 
med læsket kalk – dels af tekniske grunde, fordi dette er sundest for husene, med også af arkitektoniske grunde, 
fordi husene og byrummene står langt smukkere og historisk autentisk med de matte, lysende overflader – selv i 
regnvejr. 
 
Ved valg af materialer til vedligeholdelse, reparation, 
restaurering og transformation af ældre bygninger, 
har mange arkitekter, håndværkere og husejere den 
holdning, at man sagtens kan bruge de samme 
materialer og håndværksmetoder, som man bygger 
nye huse med i dag, bl.a. plastikmaling, cementpuds, 
termoruder og giftimprægneret paptræ. Men én ting 
er, at huset, i kombinationen mellem de originale 
dele og de nyistandsatte overflader, fremtræder 
rodet, uægte og disharmonisk, ligesom et stykke 
klassisk orkestermusik må lyde, hvis nogle af 
instrumenterne er indkøbt i en legetøjsforretning. 
Noget andet er at der usvigeligt og efter kort tid 
opstår fugtskader i husets materialer, overflader og 
konstruktioner, så træet rådner, maling og puds 
skaller af og termoruderne punkterer – så grimheden 
og disharmonien forværres. 
 
Det er vigtigt for både bygningerne og byrummene, at 
arkitektur, overflader og stoflighed, spiller smukt og 

harmonisk sammen indbyrdes og også sammen med 
husets alder, stil og historie. Materialerne skal have 
historisk ægthed, teknisk kvalitet og bidrage til den 
arkitektoniske helhed. 
  
Det kan og har de såkaldte traditionelle eller 
’klassiske’ byggematerialer, bygningskonstruktioner 
og håndværksmetoder, der stort set svarer til dem, 
huset er opført med: Kernetræ, linoliemaling, læsket 
kalk, kalkmørtel, brædder, rørvæv og puds, trukket 
glas mm. De fås endnu og håndværkerne, der kan 
bruge dem rigtigt, findes også. 
 
Det er dokumenteret gennem videnskabelige under-
søgelser, forsøg og langvarige erfaringer. Så fri os for 
plastikmaling, falske pålimede sprosser på vinduer-
ne, falske sortglaserede tegl og falske ’gamle’ mes-
singgreb og smedejernslåger i misforstået ’renove-
ringsiver’ på gamle bygninger. 
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4.6   Registrering af byområdets facade- og områdekarakterer 
 
Ved at opholde sig mest muligt i byområdet kan man 
gradvist skyde sig ind på at beskrive, hvad der er 
særlig karakteristisk for byområdets bygninger og 
facader. Hertil kan benyttes frihåndstegning og 
akvarel, lokalfarver, analytisk tegning, fotografering 
og eventuelt fotomanipulering eller fotomontager. 
 
Man kan skildre de ovennævnte 10 elementer i 
facadernes bymæssige og arkitektoniske virkemidler, 
der er brugt helt bevidst – med markante individuelle 
variationer i de forskellige byområder, og supplere 
dette med den aktuelle situation, der også giver 
området karakter: Farver, slid, patina, snavs og 
forfald, lukkede butikker og andre tegn på en positiv 
eller negativ udvikling i området.  
 

 
Vor tid afspejler sig også i anvendelsen af arkitek-
tonisk utilpassede, eller ligefrem falske eller uægte 
materialer og elementer, f.eks. vindues-udskiftninger 
med påklistrede sprosser og uhyggeligt spejlende 
termoglas, dørudskiftninger, dominerende altaner, 
der skygger for underboerne, utilpasset skiltning osv.  
 
Diverse øvrige elementer, der er med til at give byom-
rådet karakter – industri eller småindustri, baggår-
dene, nyere gårdsaneringer, træer og anden beplant-
ning, pladser, pladsdannelser, parker og andre ’ånde-
huller’ medtages også. 
 
 
 

     
 
Den arkitektoniske analyse kan omfatte 
 
Byplanen 

• Byområdets overordnede byplan 
Bybygning 

• Gadehuse   
• Tæthed  
• Helheder   

Byhusenes facader 
• Få byggematerialer  
• Stoflighed, Farver   
• Relief, Rytme, Accentuering  
• Symmetri, Hierarki og prestige  
• Facadedekorationer   
• Forretnings-vinduer, skilte, markiser, 

lysreklamer  

•  
 

 
Rumdannelser 

• Markante rumdannelser 
• Pladser 
• Andre byrum 

Bygningstyper 
• Områdets bygningstyper analyseret i 

forhold til deres stedsspecifikke 
karaktertræk, herunder deres historiske 
baggrund, deres materialer og 
konstruktioner  samt tekniske og 
bevaringsmæssige tilstand, og deres 
arkitektoniske karaktertræk.  
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4.7   Byområdets immaterielle værdier 
 
Hvad findes der i byområdet af immateriel kulturarv i form af historiske, tekniske eller arkitektoniske ’spor’ – 
synlige (s) eller usynlige (u) – der har særlig betydning for bygningens fysiske udtryk og udvikling, samt de særlige 
sanseoplevelser, der er et udslag af byområdets overordnede ide, dets særlige materialer og håndværk og dets 
særlige atmosfære og karakter. 
 
Historisk 
Bygningshistorien – der særligt fokuserer på de forsvundne elementer i byområdet og disses udformning (U). 
Men også for baggrunden for de foretagne ændringer (S).   
Kulturhistorien – byområdets opståen og tidligere anvendelser. Huset der repræsenterer særlige perioder i det 
historiske forløb – ildebrandshuse, byggeforeningshuse, andelstidens bygninger etc.  (S).  
Arkitekturhistorien – de anvendte stilarter og deres historiske baggrunde og ideer (U)– og hvordan disse præger 
byområdet (S).  
Personhistorie – personer, der har boet i byområdet, fortællinger og sagn om disse (U), spor i byområdet efter 
disse (S), stednavne i eller omkring byområdet efter disse (U). 
Økonomisk historie – byområdets økonomiske op-og nedgange. (S) 
Den nuværende, levende historie – nuværende traditioner, hændelser, behov og væremåde (U) 
 
 

 
 
Teknisk 
Materialer – traditionerne bag materialeanvendelserne, eksempelvis lokale (U), den økonomiske situation, 
modepræg etc. 
Konstruktioner – lokale bygningstraditioner, døre, vinduer, tage, facader etc. (S)  
Håndværksmetoder -  særlige håndværksmetoder anvendt på huset, og baggrunden for disse (S). Findes disse 
endnu? 
Love og bestemmelser – hvordan har særlige love og bestemmelser (U) præget byområdet (S) – også naturlove og 
vejr og klima - husets retning, placering i forhold til gadeforløb etc. (S) 
Holdbarhed og bæredygtighed – hvad har holdt godt og hvorfor. (S) 
 
Arkitektonisk 
Byområdets inspirationskilder – stilmæssigt, indretningsmæssigt, materialemæssigt mm (U) (S) 
Byområdets og omgivelsernes overordnede arkitektoniske ide (S) 
Byområdets stedsspecifikke træk og baggrunden for disse (S) 
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Bungalow’en er en meget kompakt og funktionel bolig, opført i murværk og karakteriseret af det forholdsvis 
flade, lille pyramidetag med et fint, skarpt og meget præcist udhæng. Bungalowen kan være i én eller to etager, 
den kan være pudset eller stå med synlige mursten. Vinduerne anbringes for det meste efter funktionalismens 
mode, helt ude ved hushjørnerne, som hjørnevinduer, hvilket giver et meget forstærket lysindfald i rummene, 
nærmest som en prisme, samtidigt med at væggen ved siden af hjørnevinduet virker som en ’reflektor’ for solens 
indirekte lys.   
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4.8   Analyse og værdisætning af villa- og parcelhuskvarterer,      
          rækkehusbebyggelser, forstadskvarterer 
 
Man kan på tilsvarende måde, som vist ovenfor med 
byområder, karakterisere andre byområder, der har 
en helt anden historie, byggeteknik og arkitektonisk 
fremtoning.  Skemaet side 10 giver en række typiske 
karaktertræk for villa- og parcelhuskvarteret 
 
Værdisætning 
Under den konkluderende værdisætning formulerer 
og illustrerer man i sammentrukket form, en 
sammenfattende syntese af de ovennævnte under-
søgelser. Man skal her passe på ikke udelukkende at 
fokusere på de arkitektoniske og æstetiske forhold. 
Mange typiske kulturhistoriske træk, f.eks. pæne 
forretningsfronter, kan i første omgang virke grim-
me, fremmede og uharmoniske. Men det er vigtigt at 
vurdere disse i en samlet kulturhistorisk, teknisk og 
arkitektonisk kontekst. Det der i første omgang kan 
se lidt kedeligt, grimt og skævt ud, kan på længere 
sigt vise sig at være meget spændende og interessant, 
og dermed give et meget væsentligt bidrag til den 
fremtidige helhed. 
 
Anbefalinger 
Det overordnede formål med værdisætningen er at 
skabe et vidensgrundlag, der kan danne udgangs-
punkt for en videreudvikling af den eksisterende 
bygningsmasse med henblik på at påvirke den nega-
tive udvikling, der på nuværende tidspunkt finder 
sted i landsbyerne, positivt.  
 
Der afsluttes derfor med en kort anbefaling, evt. også 
skitsemæssigt illustreret, for karakteren af de ind-
greb i bebyggelsen, der har givet anledning til værdi-

sætningen. Det redegøres for, hvordan denne spiller 
sammen med, har inddraget og respekterer de sær-
lige lokale forhold, som den historiske, tekniske og 
arkitektoniske værdisætning har belyst.   
 
Netop fordi de eventuelle tidligere udarbejdede 
historiske bygningsregistranter og kommuneatlas 
ikke indeholder en sammenfattende beskrivelse af, 
hvad der er særlig karakteristisk for byen eller byom-
rådet, den såkaldte værdisætning, der indeholder en 
præcisering af de bærende bevaringsværdier, som 
man skal passe særligt på – og også bruge som ud-
gangspunkt for nybyggeri og byomdannelser – er det 
ekstra vigtigt at foretage denne. Det sker som nævnt 
på baggrund af en metodisk og systematisk historisk, 
teknisk og arkitektonisk analyse. 
  
Som en konklusion på værdisætningen kan denne 
munde ud i en opdeling i: 
 Umistelige elementer eller strukturer, der bør 

bevares 
 Uheldige, skæmmende elementer eller 

strukturer, der kan nedrives/fjernes 
 Fjernede/manglende elementer eller 

strukturer, der kan reetableres 
 Områder med mere blandet karakter, der kan 

fortættes med indpasset nybyggeri. 
 Forslag til arkitektoniske og funktionsmæssige 

forbedringer. 

 

 
4.9   Principper for bevaring og udvikling af de historiske bykerner 
 
1. Alle indgreb, små eller store, på eller omkring eksisterende bygninger eller bebyggelser, bør tage 

udgangspunkt i en systematisk, historisk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisætning, der 
forudsætningen for et maksimalt kendskab til bygningen og dermed et kvalificeret og respektfuldt projekt. 

  
2. Hvis man bevarer så meget som muligt af de oprindelige materialer, elementer og strukturer, ved at reparere 

frem for at skifte ud, så slid og patina kan bibeholdes, kan dette medvirke til at bevarer byens autenticitet, 
sjæl og atmosfære. 

  
3. Hvis man benytter nye materialer og elementer i eksisterende bygninger, og nye bygninger, er det vigtigt at 

disse harmonerer med de eksisterende materialer, strukturer og omgivelser. Samt den lokale byggeskik. 
  
4. Hvis man benytter de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder, som ældre 

bygninger er opført med, repræsenterer disse en langsigtet kvalitet samt en åbenbar bæredygtighed. 
  
5. Hvis man bevarer eller genskaber bygningens eller bebyggelsens arkitektoniske helhed – både samlet og i 

detaljerne, opnår man samtidigt en meget vigtig historisk ægthed og autenticitet.  
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5  Analyse- og Værdisætning af torve,  
 PLADSER og BYRUM  
 
 

 
Gråbrødre Torv i København. Parkeringsplads indtil 1972. Derefter byens populæreste torv. 
 
Smukke pladser og byrum med fontæner og statuer, uden parkerede biler, var i mange år en specialitet fra 
Sydeuropa, men det blev i 1970-erne til en dansk specialitet at analysere og komme med forslag til arkitektoniske 
og sociale forbedringer til livet mellem husene. Derfor er mange pladser og byrum i de danske byer siden da blevet 
forbedret arkitektonisk og socialt, først og fremmest ved at fjerne bilparkering, men også gennem nye, bevidste 
pladsindretninger og pladsinventarer.  
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5.1   Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
 
Analyse og Værdisætnings-Metoden er en metode til 
at undersøge, analysere, kende og sammendrage de 
historiske, tekniske og arkitektoniske egenskaber, 
styrker og svagheder ved bygninger og deres 
omgivelser. Metoden kan ydermere anvendes på hele 
bebyggelser eller byområder og med små justeringer 
også byrum samt landsbyer, landskaber og enkelt-
bygninger i det åbne land.  
 
Analyse og Værdisætnings-Metoden indeholder som 
noget nyt en værdisætning, i form af kort opsumme-
ring af husets særlige eller ’bærende’ bevarings-
værdier, ud fra en forud fastlagt systematik. 
Værdisætningen bliver derved en vigtig forudsætning 
for og nøgle til alle indgreb - lige fra den almindelige 
vedligeholdelse til større ombygninger af og tilføjel-
ser til bygninger, bebyggelser og byrum.  
 
De redskaber, man benytter sig af er arkiv-
undersøgelser samt registreringer og opmålinger på 
stedet, hvor man benytter iagttagelser ud fra et ske-
ma eller en beskrevet systematik, suppleret med foto-
grafering, rumlige skitser med analyser, indtegning 
af iagttagelser og oplysninger på kort. 
 
Metode 
Formålet med analysen og værdisætningen er at 
kende og forstå pladsen og byrummet virkelig godt.  
 
Hertil benyttes den beskrevne METODE: En histo-
risk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisæt-
ning. Analysen munder ud i en samlet konklusion, 
den såkaldte værdisætning, der beskriver og vægter 
de forskellige elementer på pladsen/byrummet i 
forhold til de bærende bevaringsværdier. 
  
Restaureringsholdninger 
Dernæst er formålet med analysen og værdisætnin-
gen at komme med forslag til istandsættelse, udvik-
ling, forbedring og/eller transformation af pladsen 
eller byrummet, der respekterer de bærende beva-
ringsværdier.  

 
Dette kræver et sæt RESTAURERINGS/TRANS-
FORMATIONS-HOLDNINGER, der kan udskil-
le/udpege de forskellige mulige indgreb i form af 
Reparation, Rekonstruktion, Subtraktion, Transfor-
mation og/eller Addition. 
 
Den nyeste opdaterede viden 
Formålet med analysen og værdisætningen er end-
videre at opnå, at både de projekterende og de udfø-
rende håndværkere benytter den nyeste opdaterede, 
dokumenterede, koordinerede og bredt publicerede 
VIDEN OG ERFARINGER om materialer og hånd-
værksmetoder, byggeteknisk, æstetisk og arkitekto-
nisk. 
 
Der kan her henvises til Kulturstyrelsens ’Informati-
on om Bygningsbevaring 2014’, bestående af 76 
elektroniske informationsblade om forskellige 
emner, der ligger på Kulturstyrelsens hjemmeside.  
Disse repræsenterer den seneste, opdaterede og 
koordinerede viden om materialer og metoder til 
vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger.  
 
De klassiske byggematerialer og metoder 
Valg af materialer og metoder, baseret på den nyeste 
viden om ældre bygningers materialer, deres frem-
stilling, nedbrydning, reparation og levetider. Til 
istandsættelser vælges primært de samme slags 
materialer, som bygningen eller bebyggelsen oprin-
deligt er opført med. 
 
Arkitektur, overflader og stoflighed, skal spille 
sammen indbyrdes og ikke mindst sammen med 
ældre huses alder, stil og historie, samt nye huse i 
ældre bygningsmiljøer.  Materialerne skal have 
historisk ægthed, teknisk kvalitet og bidrage til den 
arkitektoniske helhed. Det har de såkaldte tradi-
tionelle eller ’klassiske’ byggematerialer, bygnings-
konstruktioner og håndværksmetoder, der stort set 
svarer til dem, ældre huse er opført med. 
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5.2   Fremgangsmåde 
 

5.2.1   Kort overordnet beskrivelse af omgivelserne 
 

Man starter analysen med en beskrivelse af pladsens eller byrummets omgivelser, f.eks. bydelens historie, 
tekniske forhold som topografi, tekniske karakterer og arkitektoniske karaktertræk. Analyseret og værdisat ganske 
kort og overordnet – især med klar relation til det behandlede byrum. 
 

5.2.2   Historisk analyse 
 

Ligesom vi i 1970-erne så mange historieløse ombyg-
ninger og nyindretninger af ældre huse, frem for en 
mere nænsom og historisk tilpasset ombygning, som 
vi foretrækker i dag, har vi endnu meget få eksempler 
på, at man har analyseret pladsers og byrums historie 

og taget tydelige historiske hensyn i den nye indret-
ning. Hestetorvet i Roskilde er en enkelt undtagelse. 
Her har man retableret pladsens tidligere skrå hæld-
ning efter nedrivningen af et Parkeringshus af beton 
fra 1970-erne

.  

 
 

Hestetorvet i Roskilde efter omlægningen i 2000. Foto: Kulturstyrelsen.  
 
Gennem en antikvarisk analyse kan man vise 
pladsens/byrummets ældste og mest autentiske ele-
menter – f.eks. de omkringliggende bygninger, 
belægninger, inventar o.a., samt hvad der er tilføjet 
senere.  
 

Den videre historisk analyse kan fastslå byrummets 
og bygningernes alder, historie, ombygninger og for-
andringer, gennem tiden.  
 

Den kulturhistoriske analyse af pladsen skal 
afdække pladsens oprindelige og nuværende formål 
og anvendelser, slid patina og nedbrydning, specielle 
konstruktioner, udtryk og detaljer. 
 

Som det tredje kan en analyse af pladsens sansebårne 
immaterielle værdier. Disse kan defineres som: 

 

1. Pladsens arkitektoniske ide, filosofi og identitet  
 

2. Pladsens præg af traditioner, viden eller prak-
sis, der er overleveret fra tidligere tider 
 

3. Pladsens atmosfære og stemning – bl.a. præget 
af rummenes materialer, proportioner og farver 

Selve registreringen går ud på at finde frem til plad-
sens immaterielle værdier i form af historiske, 
tekniske eller arkitektoniske ’spor’ – synlige (S) eller 
usynlige (U) – der har særlig betydning for områdets 
nuværende fysiske udtryk og udvikling – og som kan 
forklares gennem den immaterielle baggrund – for 
dermed skabe en ny forståelse og opmærksomhed 
overfor disse. 
 

Her spiller pladsens oprindelige formål som torve-
plads, paradeplads, rådhusplads, forplads ved en 
bygning, havneplads, skarpretterplads, legeplads 
eller rekreativ plads - eller en senere opstået ’tilovers-
bleven’ plads til parkering, grønne baggårde eller 
boldplads, ind.  
 
Det er også nen god ide at studere, hvordan pladsens 
brugere i dag benytter pladsen – og hvor og hvordan, 
hvilket er med til at angive en klar nutidig, 
immateriel egenskab ved pladsen. Det kan give inspi-
ration til en eventuelle omdannelse og forbedring af 
pladsen. 
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Danehof på Nyborg slot var Danmarks ’parlament’ i middelalderen’, og foran slottet anlagde man derfor en stor 
pragt- og ceremoniplads til optog, ridderturneringer og andet. Torvehandelen foregik på byens andet og 
mindre torv, ved kirken. Da ridderne forsvandt, blev riddertorvet markedsplads, derefter parkering og i dag er 
det igen markedsplads – og parkering. Men én gang om året genfinder historien, ridderne og folkelivet sig, som 
en lyslevende kulturhistorisk og immateriel kulturarv.  
 

5.2.3   Teknisk analyse 
 

Den tekniske analyse skal kortlægge byrummets to-
pografi, hældning, kurver, afvanding og fugtforhold.  
 

 Er der fugtproblemer eller problemer med afvan-
ding af pladsen.  

 

 Dernæst analyserer man byrummets materialer 
og konstruktioner og disses tekniske tilstand. 

 

 Endelig kan man kikke på de trafikale forhold 
mm. Byrummets trafik, støj, lyde, vind, læ og 
lys/skygge.   

Det burde ikke være noget teknisk problem, at en 
plads er skrå – der er mange gamle byrum. Det letter 
afvandingen af pladsen, og repræsenterer en god 
gammel klimasikring af byrummet i forhold til store 
regnvandsmængder.  
 
Men hvis vandet ender et uhensigtsmæssigt sted, skal 
man løse disse tekniske problemer.

 

5.2.4   Arkitektonisk analyse 
 

Den arkitektoniske analyse omhandler byrummets 
skala, proportioner, højder, akser, rumskabende eller 
-dominerende elementer herunder tydelige kvadra-
ter, gyldne snit, romber, skæve former. 
 

Her er pladsens sider/vægge/husfacader og specielt 
deres materialer, tekstur og farver meget vigtige 
elementer. Det samme gælder særlige detaljer, f.eks. 
i belægninger eller sider, beplantning og andre ikke-
bymæssige elementer. 

Pladsens æstetiske og arkitektoniske kvaliteter samt 
positive sanseindtryk, negative sanseindtryk kan 
analyseres ved at opholde sig på pladsen på mange 
forskellige tidspunkter og flere årstider. Pladsens 
åbninger, udsigt/udkik, indkik kan bidrage positivt 
til de arkitektoniske kvaliteter – men også skabe 
kulde og træk. 

 

5.2.5   Analyse af de sociale forhold  
 

Som noget særligt ved pladsanalyser, bør man med-
tage de sociale forhold på pladsen. Byrummets liv – 
handel, aktiviteter.  

Bevægelser og adfærd på pladsen/byrummet.  
Byrummets muligheder for at gå, stå, opholde sig, 
sidde 

 

5.2.6   Værdisætning  
 

En beskrivelse af de dominerende arkitektoniske og 
historiske træk, herunder særlige konstruktioner, 
byggetekniske de særligt stedsspecifikke forhold 
(historisk, teknisk, arkitektonisk) 
 

De bærende bevaringsværdier for et byrum kan være 
pladsens hældning, den oprindelige brolægning, et 
særligt kik ned mod vandet, en fin bebyggelse langs 
pladsens ene side. Etc. 
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5.2.7   Anbefalinger 
 

Som en konklusion på værdisætningen kan denne munde ud i en opdeling i en række anbefalinger: 
a. Umistelige elementer eller strukturer, der bør bevares og repareres. 
b. Uheldige, skæmmende elementer eller strukturer, der kan nedrives/fjernes. 
c. Fjernede/manglende elementer eller strukturer, der kan reetableres.  
d. Områder med mere blandet karakter, der kan udbygges med indpasset nybyggeri. 
e. Forslag til arkitektoniske og funktionsmæssige forbedringer. 

 

5.2.8   Materialevalg 
 

De fleste mennesker fravælger uden videre at op-
holde sig på pladser og i byrum, der er blæsende, 
uhyggelige eller utrygge – mens de naturligt nok 
hellere vil være på steder, der er solrige, varme, 
hyggelige, har smukke historiske rammer og med 
mulighed for udfoldelse.  
 

Det er her, bygningernes facader, vinduer, døre og 
porte, der jo udgør byrummenes vitalt vigtige vægge 

og sider, kommer ind som et ofte overset element. 
Mennesker og byrum interagerer.  
 

Arkitektur handler med andre ord ikke kun om form 
og æstetik men om mennesker, og det liv de skaber i 
husene og omkring dem. Omvendt er det begrænset, 
hvad mennesker formår at skabe af liv – i og mellem 
husene – hvis arkitekturen og byrummene ikke har 
æstetisk kvalitet og historisk autenticitet.  

 

5.2.9   Forbedring af byrum 
 

På alle disse områder kan man arbejde på at forbedre 
forholdene, nu man har en idé om, hvad der er godt 
og skidt. F.eks. sætte solafskærmning op de steder 
man bliver blændet af sollys, sætte borde og bænke 
op, så man kan sidde eller ligge, male i pænere farver 

og sørge for smukke overflader gennem det rette valg 
af malingstype. Dermed handler gode byrum også om 
råd og vejledning til bygningernes vedligeholdelse og 
istandsættelse.  

 

5.2.10   Bevaringsprincipper 
 

1. Alle indgreb, små eller store, på eller omkring byrummet, bør tage udgangspunkt i en systematisk, 
historisk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisætning, der forudsætningen for et maksimalt 
kendskab til bygningen og dermed et kvalificeret og respektfuldt projekt. 

 

2. Hvis man bevarer så meget som muligt af de oprindelige materialer, elementer og strukturer, ved at 
reparere frem for at skifte ud, så slid og patina kan bibeholdes, kan dette medvirke til at bevarer pladsens 
autenticitet, sjæl og atmosfære. 

 

3. Hvis man ombygger de eksisterende bygninger langs pladsen, eller opfører nye bygninger eller elementer 
på pladsen, er det vigtigt at disse harmonerer med de eksisterende materialer, strukturer og omgivelser. 
Samt den lokale byggeskik. 

 

4. Hvis man benytter de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder, som ældre 
bygninger er opført med, repræsenterer disse en langsigtet kvalitet samt en åbenbar bæredygtighed. 

 

5. Hvis man bevarer eller genskaber pladsens arkitektoniske helhed – både samlet og i detaljerne, opnår man 
samtidigt en meget vigtig historisk ægthed og autenticitet.  
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Også legepladser kan Analyseres 
og Værdisættes – og forbedres. 
Her med stedstilpassede lege-
huse, der tydeligvis spiller sam-
men med stedets arkitektur. 
Foto: Stuart McIntyre 

Også legepladser kan Analyseres og Værdisættes – og forbedres. Her med stedstilpassede legehuse, der 
tydeligvis spiller sammen med stedets arkitektur. Foto: Stuart McIntyre 
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Det stedsspecifikke som udgangspunkt for såvel bevaring som udvikling 
 
En bevarende lokalplan for pladser og byrum skal 
som noget forholdsvis nyt, og med udgangspunkt i 
den foreslåede Analyse- og Værdisætnings-Metode, 
analysere, identificere og beskrive de særlige steds-
specifikke kvaliteter og bærende bevaringsværdier, 
der findes på stedet. Både i forhold til pladsens 
historiske, tekniske og arkitektoniske værdier. Selve 
lokalplanen skal herefter formuleres således, at disse 
kvaliteter og unikke egenskaber ikke tabes i den 
videre proces, hvor pladsen tilføjes et ’arkitektonisk 
og funktionelt løft’ i form af nye elementer.  

Hvis pladsen skal have tilføjet en legeplads med 
legehuse, en skatebane eller et springvand, bør disse 
nye elementer tage udgangspunkt i de karakteren af 
de eksisterende elementer, jf. analyse, og ikke blot 
kopiere de elementer, der findes mange andre steder.  
 
Alle vores historiske pladser og byområder er jo 
forskellige, så det er ulogisk at man ofte tilsyne-
ladende tilstræber at nybyggeri og nyudvikling ser så 
ens ud – i stedet for at skabe en mere original, 
varieret og stedsspecifik nyudvikling.  
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5.3   Illustrering 
 
Analyse- og Værdisætnings-Metoden kan illustreres på forskellig, mere oplevelsespræget vis.  
 
1 Skitseopmåling – med kropsmål, eller præcis opmåling 
 Plan af pladsen (skridtes af). Langsnit og tværsnit 

Facadeopstalter af sider, omtrentlige højder  – evt kun med vigtigste bygninger og øvrige i kontur 
 Detailopmåling af særligt vigtige elementer, f.eks. i mål, 1:1, 1:10 – en dør, profilet på en fontæne   
 Personlige mål, skridt, favne og højde kalibreres 
 
2 Analytisk frihåndstegning. Rumlige skitser – med analyser 
 Fra pladsen indefra og udefra eller i fugleperspektiv 

Analyser/fremhævelse af karakteriserende, forstærkende elementer og elementer, der svækker oplevelsen 
eller helheden  

 
3 Plantegning af pladsen – med analyser af liv og sjæl 

Analyser/fremhævelse af karakteriserende, forstærkende elementer og elementer, der svækker oplevelsen 
eller helheden  

 Livet på pladsen på forskellige tidspunkter i døgnet. Anvendelse af pladsen på forskellige tidspunkter  
 Andre ting: Anvendelsen af stueetagerne 
 Lyde: Gode lyde (fontæner), dårlige lyde (støj, larm). Evt. Lugte 
 
4 Farver og skygger 
 Akvareltegninger, der fremhæver farver, lys og skygge mm. 

 
5 Fotodokumentation 

Fotografier, fotocollager, fotovisualiseringer mm 
 
6 Model 
 Træ, pap eller gipsmodel i målestok 1:100 eller 1:200  
        

 
 
 
 
 
 
 
  

Skridtopmåling med kropsmål af Lago Dei Librari i Rom  
– samt en oplevelsesmæssig fremstilling af pladsen. 
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Analyse- og Værdisætningen foretages på stedet i den nævnte rækkefølge ved hjælp af vedhæftede skema.  
Der udarbejdes efterfølgende en rapport, illustreret med bygningstegninger, opmålinger, fotografier og skitser.  
 
Rapporten henvender sig først og fremmest til den konkrete bygherre eller de konkrete husejere, som et vigtigt, 
metodisk udarbejdet grundlag for den videre proces for pladsen eller byrummet. Dernæst henvender Rapporten 
sig til relevante myndigheder, eventuelt kommende rådgivere eller entreprenører. Rapporten skal derfor være så 
kortfattet, klart formuleret og klart forståelig som muligt, så den ikke er for tung at læse eller forstå. 
 
Det er vigtigt at de forskellige afsnit bygger videre på hinanden. Altså at analyserne danner grundlag for 
værdisætningen og at anbefalingerne konkluderes på baggrund af værdisætningen. Analyserne og værdisætningen 
skal ikke indeholde anbefalinger, ligesom anbefalingerne ikke skal indeholde analyser eller værdisætninger. 
 
1:  IDENTIFIKATION  
Adresse, Byggeår, arkitekt, ombygninger/tilbygninger, kort om materialer og konstruktioner plangrundlag, SAVE-
værdi. Fredningsstatus. Arkivalier. Dato, registrator(er).  
 
2:  OVERORDNET BESKRIVELSE  
En kort beskrivelse af omgivelsernes (f.eks. bydelens) historie, tekniske forhold (topografi, tekniske karakter) og 
arkitektoniske karaktertræk.  
 
3:  ANALYSE  
Analyse og Værdisætning af det konkrete byrum, foretaget i denne rækkefølge og f.eks. noteret på de tilhørende 
skemaer. 
 
Historisk analyse  
1) Historisk og antikvarisk analyse  
Byrummets og bygningernes alder, historie og udvikling.  
Pladsens/byrummets ældste og mest autentiske elementer – f.eks. de omkringliggende bygninger, belægninger, 
inventar o.a. Hvad er tilføjet senere. 
2) Kulturhistorisk analyse 
Bl.a. oprindelige og nuværende formål og anvendelser, slid patina og nedbrydning, specielle konstruktioner, 
udtryk og detaljer  
3) Immaterielle værdier 
Pladsens arkitektoniske ide, filosofi og identitet.  
Pladsens atmosfære og stemning – bl.a. præget af rummenes materialer, proportioner og farver 
Forsvundne elementer, der stadig er ’spor’ af (skarpretterplads, bybrønd, slagteboder) 
 
Teknisk analyse:  
4) Teknisk tilstand  
Pladsens/byrummets materialer og konstruktioner og disses tekniske tilstand  
5) Fugtproblemer og afvanding  
Byrummets topografi, hældning, kurver, afvanding og fugtforhold  
6) Trafikale forhold mm.  
Byrummets trafik, støj, lyde, vind, læ og lys/skygge.  
 
Arkitektonisk analyse  
7) Byrummets helheder, skala, proportioner,  
højder, akser, rumskabende eller -dominerende elementer herunder tydelige kvadrater, gyldne snit, romber, 
skæve former.  
8) Pladsens sider/vægge/husfacader  
og specielt deres materialer, tekstur og farver.  
Særlige detaljer, f.eks. i belægninger eller sider, beplantning og andre ikke-bymæssige elementer  
9) Pladsens åbninger,  
udsigt/udkik, indkik  
10) Æstetiske og arkitektoniske kvaliteter.  
Positive sanseindtryk, negative sanseindtryk  
 
Analyse af de funktionelle og sociale forhold  
11) Byrummets liv – handel, aktiviteter,  
12) Bevægelser og adfærd på pladsen/byrummet  
13) Byrummets muligheder for at gå, stå, opholde sig, sidde  
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4:   VÆRDISÆTNING  
Dominerende og stedsspecifikke arkitektoniske og historiske træk, herunder særlige konstruktioner, 
byggetekniske eller funktionelle forhold (historisk, teknisk, arkitektonisk)  
 
Konklusion: De bærende bevaringsværdier  
Som en konklusion på værdisætningen kan denne munde ud i en opdeling i en række anbefalinger:  
 
5:   ANBEFALINGER/INDGREB  
1. Umistelige elementer eller strukturer, der bør bevares  
2. Uheldige, skæmmende elementer eller strukturer, der kan nedrives/fjernes  
3. Fjernede/manglende elementer eller strukturer, der kan reetableres/rekonstrueres  
4. Områder med mere blandet karakter, der kan videreudvikles gennem indpasset nybyggeri.  
5. Forslag til arkitektoniske og funktionsmæssige forbedringer.  
 
6:   PRINCIPPER for alle indgreb  
1. Alle indgreb, små eller store, skal bygge på en metodisk analyse og værdisætning  
2. Bevar så meget som muligt af de oprindelige materialer, elementer og strukturer.  
3. Nye materialer og elementer skal respektere og harmonere med de eksisterende  
4. Benyt de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder, der passer til stedet.  
5. Bevar eller genskab pladsens arkitektoniske helhed – både samlet, i detaljen og til omgivelserne  
 
7:   MATERIALEVALG  
Beskriv det overordnede materialevalg, eksempelvis de klassiske materialer og metoder 
 
8:     KILDER 
Arkivgennemgang/undersøgelse (bl.a. eksisterende tegninger, planmæssige forhold), kilder  
Evt. supplerende opmåling  
 
Rapporten forsynes ikke med noter, bort set fra kildehenvisninger ved direkte citater. Men den skal indeholde en 
dækkende litteraturliste, der for danske bygninger, bebyggelser og byrums vedkommende primært bør bestå af 
dansk litteratur. 
 
Her skal man følge de retningslinjer, der er for, hvordan en litteraturliste skal opbygges. Der skal eksempelvis 
skelnes mellem bøger, rapporter, web-materialer mm. i litteraturlisten. Den såkaldte Chicago Manual of Style, 
er den mest benyttede, også i Danmark. Se f.eks.  
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
eller: http://studiemetro.au.dk/litteratursogning/henvisning/litteratur/ 
 

 
5.5   Litteratur om pladser og byrum 
 
Gehl, Jan (1971): Livet mellem husene. Arkitektens Forlag 1971 
 
Gehl, Gemzøe, Kirknæs & Søndergaard: Det nye byliv. Arkitektens Forlag 2006 
 
Søren Vadstrup: NYSTED. Byrumsanalyse og værdisætning. Juni 2011 
Center for Bygningsbevaring og Nysted Bevaringsforening. http://nysted-bevaringsforening.dk/ 
 
Kulturarvsstyrelsen: SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi. 
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/kommuner/Kulturarvsty
relsen_SAVE_print.pdf (2011). 
 
Vadstrup, Søren: Byhuset. Historie, bevaring, istandsættelse. Lindhardt og Ringhof. 2014 
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Havne og skibe hører uadskilleligt sammen  - dog ikke alle steder. Mange steder er havnens funktion som havn 
for skibe er ophørt. Her kan lystbåde og veteranskibe blive havnenes ’maritime redning’. 
 

6.1   Analyse- og Værdisætnings-Metoden 
 
Analyse og Værdisætnings-Metoden er en metode til 
at undersøge, analysere, kende og sammendrage de 
historiske, tekniske og arkitektoniske egenskaber, 
styrker og svagheder ved bygninger og deres omgi-
velser. Metoden kan ydermere anvendes på hele 
bebyggelser eller byområder og med små justeringer 
også byrum samt landsbyer, landskaber og 
enkeltbygninger i det åbne land.  
 
Analyse og Værdisætnings-Metoden indeholder som 
noget nyt en værdisætning, i form af kort opsumme-
ring af det behandlede objekts ’bærende’ bevarings-
værdier, ud fra en forud fastlagt systematik. 
Værdisætningen bliver derved en vigtig forudsætning 
for og nøgle til alle indgreb - lige fra den almindelige 
vedligeholdelse til større ombygninger af og tilføjel-
ser til bygninger, bebyggelser og byrum.  
 

De redskaber, man benytter sig af er arkivunders-
øgelser samt registreringer og opmålinger på stedet, 
hvor man benytter iagttagelser ud fra et skema eller 
en beskrevet systematik, suppleret med fotogra-
fering, rumlige skitser med analyser, indtegning af 
iagttagelser og oplysninger på kort. 
 
Metode 
Formålet med analysen og værdisætningen er at 
kende og forstå pladsen og byrummet virkelig godt.  
 
Hertil benyttes den beskrevne METODE: En histo-
risk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisæt-
ning. Analysen munder ud i en samlet konklusion, 
den såkaldte værdisætning, der beskriver og vægter 
de forskellige elementer på pladsen/byrummet i 
forhold til de bærende bevaringsværdier. 
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6.2    Kort overordnet beskrivelse 
 
Analysen starter med en kort, overordnet historisk, teknisk og arkitektonisk beskrivelse af den havn, som skal 
analyseres og værdisættes, så denne ikke ses løsrevet fra sine nære omgivelser. 
 

6.3   Historisk analyse 
 
De første byer i Danmark opstod i 1000-tallet 
omkring naturhavne, der var yderligere beskyttet 
mod fjendtlige flådeangreb via lange fjorde f.eks. 
Roskilde, Hedeby, Odense og Ålborg eller halvøer 
med varslingsmuligheder som f.eks. Århus, Ribe, 
Havn (senere København) og Helsingborg. I mid-
delalderen fik disse og en række nye købstæder 
monopol på handel med varer fra fragtskibe og 
handel med landbrugsvarer fra oplandets gårde. Ude 
i landet var det dog stadig muligt at drive fiskeri fra 
mindre havne, men ikke markedshandel. Nogle 
havne og havnebyer er også opstået ved færgesteder, 
og de mest succesrige byer kombinerede samfærd-
sel/færgeri med en beskyttet beliggenhed og dermed 
handel. 
  
Allerede i middelalderen, hvor fragtskibene, de så-
kaldte kogger, bliver større og større og kræver mere 
vanddybde og bredere farvande, måtte nogle af de 
ældste byer tage konsekvensen af den meget beskyt-
tede, men besværlige søværts beliggenhed. Hedeby 
ved Slien blev nedlagt og flyttede til det nærliggende 
Slesvig. Roskilde måtte anlægge en ladehavn ved 
Øresundskysten for de sejlende købmænd, en lille 
naturhavn kaldt købmændenes havn – der snart 
overhalede Roskilde økonomisk og i status. Også 
Odenses købmænd og redere måtte anlægge en 

ladehavn ved Storebælt, ved Kerteminde. 
 
De andre middelalderlige byer som Aarhus, Aalborg, 
Nyborg, Svendborg osv. lå både beskyttet for 
flådeangreb og samtidigt ved gode, sejlbare farvande, 
så de kunne løbende udbygge deres egen havn og 
vokse videre ud fra denne.   
 
Adskillige danske havnebyer kan derfor føre deres 
rødder tilbage til vikingetiden og middelalderen, og 
flere steder, bl.a. i Svendborg, Roskilde, Køge, Kerte-
minde og Ribe findes der spor den dag i dag efter 
middelalderhavnen, i Svendborg kaldt ’mudderhul-
let’. Men da udbygningen af købstædernes havne 
følger den historiske og politiske udvikling i landet, 
og ikke mindst skibenes udvikling i større og større 
tonnager, finder man næsten det samme mønster i de 
fleste eksisterende havne i dag, nemlig fem historiske 
havne i havnen. Nogle steder på række, som i Ker-
teminde og Svendborg, og andre steder klumpet 
mere eller mindre oven i hinanden. I nogle havne er 
der kun de to sidste faser repræsenteret, i andre 
havne er alle fem til stede. 
 
Men med de fem tidligere havnes bygningsmæssige 
anlæg som pejlemærke, er de ofte ret lette at finde, 
trods et tilsyneladende kaos. 

 

 
 

Vand og havne er attraktive boligområder – noget mange nedlagte havne har måttet sande. Dette 
nybyggeri evner dog ikke at tilpasse sig det gamle havneområde 
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De danske havnes fem historiske faser 
De fleste danske havne har udviklet sig i 5 faser, med 5 historiske havne, der enten ligger på række eller oven i 
hinanden:  
 
1: Middelalderhavnen (1200 – 1540)  
er den oprindelige naturhavn, hvor skibene lå for svaj 
eller ved lave broer til de mindre joller eller skuder. I 
dag minder den om de små kystmiljøer i kysternes 
naturhavne med små skure, bådebroer og slæbested 

m.m . Selv i nyere havnebyer som Marstal, Ærøs-
købing, Frederiksværk, Frederikssund etc., der er 
anlagt efter 1540, findes der spor efter en langt ældre 
middelalderhavn, hvis man leder efter

.  
2: Renæssancens havn (1540 – 1660) 
Nogle få byer kan identificere beliggenheden af 
renæssancens havn, men bortset fra København, 
hvor Chr. 4.’s pragtfulde flådehavn nu er kastet til 
som have til Det kgl. Bibliotek, men hvor Kongens 
Bryghus og Strandgades palæer endnu har vand i 
nærheden, er der ikke bygninger tilbage noget sted, 
der kan tidsfæste stedet. Langs Christianshavns 

kanaler, anlagt som havn i renæssancen, ligger der 
huse fra barokken og klassicismen.   
 
I de fleste danske havne har renæssancehavnen enten 
samme placering som middelalderhavnen eller den 
har en ny placering ved dybere vand 

 
3: Den florissante handels havn (1660 – 1850)  
er præget af barokke eller klassicistiske bygninger, 
typisk den kongelige toldbod, 2-4-etages pakhuse i 
klassicistisk stil, lavere træpakhuse, et lille kogehus, 
evt. en smedje og evt. sporene efter et åbent skibs-
væft. Den florissante havn rummer ofte et såkaldt 
svajebassin, et yderbassin, der var helt tomt for andre 

skibe, så det ankommende sejlskib kunne løbe herind 
for vinden, svaje op i vinden, stoppe, og lægge sejlene 
i læ af svajebassinets moler.  
 
I dag findes der kun få svajebassiner tilbage, bl.a. i 
Hundested , Kerteminde og Assens.  

 
4: Industrihavnen (1850 – 1950)  
er præget af nye kraftige moler og kajanlæg, endnu 
større pakhuse i historistisk stil, flotte rederi-
kontorer, måske en såkaldt dampmølle, der malede 
mel med kraft fra dampmaskiner, et værft, store 
siloer, gasværk, kuloplag, evt. en færgehavn med 
jernbanespor og station, m.v. 

Industrihavnen rummer også tit en fiskerihavn tæt 
ved med en fiskefabrik, pakhuse, frysehuse, auk-
tionshal m.v., samt en væfthavn med plads til oplag 
af skibe på de skrå bredder samt værfthaller og 
smedje m.v. 
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5: Lystbådehavnen (1950 - )  
er præget af indretningen til fortøjning af lystbåde i 
båse og ikke langs kajerne, som i de andre havne. 
Derfor er lystbådehavnen næsten altid lagt helt for sig 
selv.   
 
I en by som Kerteminde, men også i andre kystbyer, 
ligger der alle fem historiske havne på stribe, der alle 
har deres særlige karakterer og historie – og alle er 
værd at bevare på hver deres egen måde: Inderst i 
Kerteminde Nor ligger stadig den gamle mid-
delalderhavn, Lille Strand, endnu ’befolket’ med små 
åbne fiskerbåde og bebygget med træskure, hvorfra 
man sælger fisk, bøder garn, hygger sig og har skure 
til materialeoplag. Fiskernes oprindelige bittesmå 
beboelseshuse ligger endnu lige bag Lille Strand, men 
de er i dag meget attraktive og kraftigt udbygget. På 
søsiden af Broen over Noret ligger den gamle renæs-
sancehavn, der opstod da Kerteminde blev ladehavn 
for Odenses i 1500-taller. Her ligger der pakhuse, 

toldbod og gæstgivergård mm., men opført i den 
florissante handels tid, så faktisk er denne tid mere 
synlig end renæssancen. Renæssancehavnen er dog 
trods dette for nyligt blevet revitaliseret. Længere ude 
i havnen ligger fiskerihavnen fra 1850-erne, der 
endnu er i fuld funktion, og over for denne ligger den 
samtidige industrihavn fra 1850, der til gengæld er 
nedlagt, men endnu med store lagerhaller, kornsilo 
og kulplads. Den femte havn er lystbådehavnen fra 
1960-erne, der ligger bag nye havnemoler helt ude 
ved kysten.   
 
Den florissante handel regnes primært for at være et 
’københavnerfænomen’, men der var flere mindre 
købmænd og redere ude i landet, der deltog i den 
givtige handel, hvis anlæg og havne, der stadigvæk 
findes fysiske spor efter. Bl.a. Jacob Severin (1691-
1753) ved Hals ved Limfjorden og Jørgen Bruhn 
(1781-1858) ved Kalvø i Genner bugt.  

 

 
 
Kort over Køge fra 1782  – med 1: Kirken, 2: Skolen, 3: Torvet (grøn cirkel)  4: Raad-Huset, 5: De Fattiges 
Kirkegaard, 6: Skibs Broen.  
 
Middelalderhavnen, i dag kaldt ’Lillehavn’ lå/ligger ved den røde cirkel, lige øst for broen over Køge Å. Her ses 
den stadig, men lige nu under nedrivning, inklusive det gamle ’frilufts-bådeværft, på selve åbredden, der også 
har ligget på samme sted siden middelalderen. 
 
Renæssancehavnen og den florissante handels havn lå ved den blå cirkel, for her ligger den gamle toldbod, mens 
pakhusene ligger oppe mod kanten af byen. Pladsen ved havnen var optaget af små enetages beboelseshuse, 
såkaldte boder.  
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1677 (Resen)                           1693 (Jens Sørensen) 
 

       
1755 Johan Jacob Bruun)                                        1782 (Wecker) 
 

    
1859 Krak                      
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6.4   Teknisk analyse 
 
Den tekniske analyse er meget individuel for havnene og havneområderne, idet det vedrører vanddybder, 
uddybninger, terrænets former, havneudfyldninger, molerne m.v. Man kan dog igen kende de forskellige 
perioders havne på forskellige gennemgående elementer: 
 
1: Middelalderhavnen (1200 – 1540)  
 Naturhavn med lave broer til små joller eller skuder.  
 
2: Renæssancens havn (1540 – 1660) 

Naturhavnen udbygges med pakhuse med skibsbroer og kajkanter af træ og en lille forplads foran 
pakhusene. Fortøjning sker for svaj, ved duc d’Alber eller langs kajkanten 

 
3: Den florissante handels havn (1660 – 1850)  

Havne med læmoler af kampesten, svajebassin (evt. duc d’alber), inderbassin og skudehavn. Fortøjning 
langs kajkanterne.  

 Faciliteter som pakhuse, toldbod, kogehus, stejleplads, tørreplads mm 
  
4: Industrihavnen (1850 – 1950 og senere)  
 Yderligere udbyggede moler af beton og kampesten.  
 Svajebassinet inddrages til fortøjning. Betonkajer og fortøjning langs kajkanten   
 
5: Lystbådehavnen (1950 - )  
 Betonmoler, evt flydebroer. Indretningen til fortøjning af lystbåde i båse.  
 

Forekomsten af ’duc d’Alber’, i selve havnebassinet eller uden for dette, er 
faktisk et ægte fysisk spor efter renæssancens havn. Hertugen af Alba blev 
som spansk general sendt til de dengang spanske, og protestantiske, 
Nederlande for at slå et religiøst frihedsoprør i årene 1555-1609 ned. Det 
gjorde han meget brutalt og hårdt og halshuggede bl.a. over 1000 
mennesker fra alle rangklasser. Da det til sidst blev for meget for den 
spanske konge, så han trak sin general hjem i 1580, fortsatte hertugen af 
Alba i kulissen med at stå for den hårdeste og mest urokkelige linje overfor 
Nederlandene.  
 
 

 
 
De samtidige hollandske søfolk har derfor opkaldt en 
meget solid fortøjningspæl, der aldrig flytter sig, selv 
for store skibe i det værste vejr, efter den urokkelige 
spanske hertug. Duc ’Alber findes i de fleste havne i 
verden og de består af 5-7 kraftige, nedrammede 
pæle, der bøjer mod hinanden, for at give ekstra 
fasthed. Både navnet og funktionen bruges den dag i 
dag af sejlskibe, der har behov for at lægge sejlene 
uden for havnen. Selv i hårdt vejr kan skibet ’løbe op 

i vinden’, op mod duc d’Alben, fortøje her og tage 
sejlene ned i ro og mag.  
 
Kertemindes 5 havne fra middelalderen til i dag 
ligger på stribe og har stort set bevaret deres 
oprindelige præg. De færreste byer har så tydelige 
spor efter havnens udvikling, men kikker man godt 
efter, er er ofte en del spor at gå efter. 

 
 
 
  

Den spanske hertug af Alba døde i 1582, men der står endnu et minde 
om ham i Marstal havn og dermed hans hårde og urokkelige kurs 
overfor hollænderne i 1500-tallets midte. Denne duc d’Albe er nu ikke fra 
renæssancen, men den har afløst adskillige tidligere duc d’Alber på 
samme sted, og de bruges den dag i dag som en fuldstændig urokkelig 
fortøjningspæl for sejlskibe.  
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Kertemindes middelalderhavn, ’Lillestrand’ – i dag. 
  

Kertemindes 5 havne 
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6.5   Arkitektonisk analyse 
 
Den arkitektoniske analyse kan dels tage udgangspunkt i den ovenfor nævnte opdeling af havnen i 5 faser, for 
nogle havne kun 3 eller 2. Men ved at identificere disse faser og deres karakteristiske arkitektur, henholdsvis 
barok og klassicisme i den florissante havn, historicisme i den industrielle havn og modernisme i lystbådehavnen, 
kan man beskrive de elementer man finder af disse og deres arkitektoniske udtryk. 
 
1: Middelalderhavnen (1200 – 1540)  
 er ikke en havn, men en strand med lave broer til små joller eller skuder.  
 
2: Renæssancens havn (1540 – 1660) 

Renæssancebygninger er meget sjældne i havnene, men gamle Duc d’Alber kan vise placeringen.  
   
 3: Den florissante handels havn (1660 – 1850)  

er arkitektonisk præget af barokke eller klassicistiske bygninger, typisk den kongelige toldbod, 2-4-etages 
pakhuse i klassicistisk stil, lavere træpakhuse, et lille kogehus, evt. en smedje og evt. sporene efter et åbent 
skibsvæft.  

  
4: Industrihavnen (1850 – 1950 og senere)  

er præget af nye kraftige moler og kajanlæg, pakhuse i historistisk stil, flotte rederikontorer, måske en 
såkaldt dampmølle, et værft, store siloer, gasværk, kuloplag, evt. en færgehavn med jernbanespor og station, 
m.v. 

  
Industrihavnen rummer også tit en fiskerihavn tæt ved med en fiskefabrik, pakhuse, frysehuse, auktionshal 
m.v.  

 
5: Lystbådehavnen (1950 - )  
 er præget af indretningen til fortøjning af lystbåde i båse og ikke langs kajerne, som i de andre havne.  
 
Det er også vigtigt at analysere, beskrive og karakterisere havnens generelle arkitektoniske udtryk, på tværs af de 
historiske perioder, da det jo er denne del, der opleves mest umiddelbart. 
 

 
 

Svendborg havn. Middelalderhavnen, kaldt ’mudderhullet’ ligger ved den hvide cirkel. 
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6.6   Værdisætning og anbefalinger 
 
I dette afsnit beskrives de bærende bevaringsværdier, 
som kan udledes af analysen, som en konklusion eller 
syntese af denne. Bevaringsværdierne skal som 
udgangspunkt være fysiske – dvs. elementer, der 
lader sig regulere af lokalplanlægning og skal sam-
tidig give en begrundet og argumenteret forklaring 
på, hvorfor disse elementer er vigtige. De bærende 
bevaringsværdier kan suppleres med udpegning af de 
elementer, der særligt understøtter bevaringsvær-
dierne. 
 
Som en konklusion på værdisætningen kan denne 
munde ud i en opdeling i: 
1. Umistelige elementer eller strukturer, der bør 

bevares 
2. Uheldige, skæmmende elementer eller struk-

turer, der kan nedrives/fjernes 
3. Fjernede/manglende elementer eller struktu-rer, 

der kan reetableres 
4. Områder med mere blandet karakter, der kan 

fortættes med indpasset nybyggeri. 
5. Forslag til arkitektoniske og funktionsmæssige 

forbedringer,  
 

6.7  Bevaring og udvikling af hav- 
        nens særlige identitet 
 
Havneområderne er meget komplekse og til tider 
både rodede og uoverskuelige, men det er dette 
særlige særpræg, den særlige karakter, man skal 
prøve at beskrive under værdisætningen.  
 
Dette skal så inspirere til den særlige karakter, afledt 
af analysen og værdisætningen, som både nye 
bygninger og ombygninger af eksisterende bygninger 
fortsat bør have. Det kan være bygningernes 
hovedform, størrelse, gesimshøjder, materialer, 
facadeudtryk, tagformer etc. - afhængig af analysen.   
 
Selv om alle de danske havne er vidt forskellige er det 
netop meget vigtigt for den fremtidige udvikling af 
disse, at disse forskelligheder bevares og opretholdes 
i fremtiden. Her kan den bevarende lokalplan være 

med til at sikre, at de særlige stedsspecifikke kvalieter 
og bærende bevaringsværdier bliver identificeret og 
udpeget, så disse ikke går tabt i en større omdan-
nelsesproces af den funktionstømte havn, som det 
ofte ses.  
 
Det er ikke nok at bevare en gammel havnekran eller 
en duc d’Albe hist og her for at ’bevare’ havnens 
gamle stemning. Det handler i alt sin ’enkelhed’ om 
at bevare alt det bedste af det eksisterende i havnen, 
fjerne det ringeste og tilføje noget nyt, der respek-
terer, indpasser sig til og harmonerer med det bedste 
af det eksisterende. Derved påvirker stedet omdan-
nelsesprocessen lige så meget som omdannelses-
processen påvirker stedet.  
 
Den bevarende lokalplan, der bygger på en syste-
matisk analyse af havnens historiske, tekniske og 
arkitektoniske kvaliteter og særpræg, kan bl.a. bruges 
til at skabe en fælles forståelse for denne særlige 
identitet hos alle involverede. At se skønheden i det 
man har, og samtidigt se, hvordan denne skønhed 
kan forbedres og udvikles, uden at miste den, fordi 
man stræber efter at efterligne det, andre har.       
 
Havneområderne har i dag udviklet sig til attraktive 
boligområder, ofte naturskønt og centralt beliggende 
i byen, hvilket rummer det problem, at boligerne med 
deres parkerede biler, ønsker om lukkede og private 
friarealer uden almindelig adgang til molefærdsel fra 
andre m.m. Dette kan ændre havnens historiske åbne 
og anarkistiske karakter på en uheldig måde. 
Lokalplanen bør være opmærksom på dette, f.eks. 
ved at lægge offentlige arealer ud, med bænke, cafeer, 
legepladser etc., sammen med boligerne. 
 
Med til planlægning af en havn hører også 
placeringerne af de forskellige typer fartøjer i havnen. 
Lystbådene hører naturligvis til i lystbådehavnen, 
men de gamle træskibe, der i dag bruges til lystsejlads 
kan ikke ligge i båse, plus at de ofte kan udgøre et 
autentisk miljø i sig selv. Hvis husbåde tillades bør de 
også ligge samlet. 
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5.8   Nyere litteratur om havne 
 
Mortensøn, Ole (red.) Fem havne. Den industrialiserede havns opkomst og udvikling på Sydfyn og øerne. 
Langelands Museum 2005 
 

Mortensøn, Ole: Gamle havne – nye udfordringer. Skandinaviske og Vesteuropæiske havne i fortid og nutid. 
Forlaget Hauschild, 2006 
 

Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer: Industrisamfundets erhvervshavne 1840-1970.  
København 2007. 
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/bygninger/havnege
nnemgang/havnerapport_samlet_2.pdf  
 

Kulturarvsstyrelsen: Brug havnen. Industrihavnens kulturarv. København 2008  
 

Kulturarvsstyrelsen: Bygninger ved vandet. Bygningskulturens dag 2003 
 

Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner: Den maritime kulturarv i det Sydfynske Øhav. 2010 
 

Man skal ikke lede længe 
efter den stemnings-
skabende immaterielle 
kulturarv i de danske 
havne – til at sætte fan-
tasien i gang om de 
svundne tider. Her er en 
godt begroet ophaler-
bedding – og hvad med 
de meget gamle træskibe  
i baggrunden.  
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Hvor den typiske danske by/købstad er bygget op 
omkring en havn, er den typiske danske landsby byg-
get op omkring et gadekær. Her gravede man ler til 
klining af landsbyens lerklinede bindingsværks-
bygninger. Så jo større landsbyen er, jo større er ga-
dekæret. Dette kan også bruges til at ’vande’ køerne 
eller ’kvælde’ vognenes træhjul. Man hentede ikke 
vand her. Hver gård havde sin egen brønd.  
 

En landsby defineres i dag som en bebyggelse, med 
færre end 200 indbyggere. Til en historisk landsby, 
som dette kapitel handler om, hører, at der i denne, 
den dag i dag, ligger gårde med landbrug, andre går-
de med nedlagte landbrug. De fleste historiske lands-
byer indeholder også tit, nu ofte nedlagte, bygninger 
som en smedje, en vindmølle, en brugs, et mejeri og 
en skole. De fleste landsbyer har også en kirke.  

 
Betegnelsen ’landsby’ 
Historisk er der opstået lidt forvirring omkring orde-
ne ’by’ og ’landsby’ idet betegnelsen ’by’ oprindeligt, 
det vil sige i vikingetiden og i middelalderen, betød 
’en samling af gårde’, d.v.s. det vi i dag kalder en 
landsby. Mange af de ældste danske landsbyer, bærer 
da også endelsen –by, anbragt efter et stedsbe-
skrivende ord: Hedeby, Bjerreby, Højby, Dalby, Viby, 
Lundby, Kjeldby, Søby. I Danmark finder vi aldrig et 
personnavn foran endelsen -by.   
 
Fra slutningen af 900-tallet begyndte kongen, eller 
andre stormænd, imidlertid at etablere deciderede 
handelspladser ved naturhavne, der kunne varsles 
mod, og derfor ’beskyttes’ mod, fjendtlige angreb, 
gennem særlige fjord-indsejlinger eller andre natur-
forhold. Disse handelspladser var specielt indrettet 
til at datidens fragtskibe kunne handle indbyrdes 
uden fare fra overfald, og også handle med lokalt pro-
ducerede varer, f.eks. fra oplandets landbrugsvarer.   
 
Disse handelspladser blev oprindeligt kaldt et ’sted’ 
eller en ’stad’, i betydningen ’et bebygget sted’, senere 
præciseret som en ’købstad’. Disse fik snart særlige 
privilegier i form af ’selvstyre’ med egne love, lempe-

lige skatter, eneret på handel fra byens torv m.v., og 
’stedet’ blev yderligere omkranset af en vold mod 
land – samtidigt de ’byer’ (nuværende landsbyer), 
der lå i nærheden, længere inde i landet, fik forbud 
mod at drive handel og ’byhåndværk’.  
 
Da mange af disse nye ’købstæder’ oprindeligt var 
’landsbyer’ med by-navne, f.eks. Hedeby, Rødby, 
Sæby, eller de endnu ældre navne på –inge (Hed-
dinge) eller –lev (Haderslev), eller yngre navne med 
–torp (Slangerup), -toft (Æbeltoft) og –ved (Næst-
ved) beholdt disse naturligvis deres oprindelige 
navne. Andre antog navnet –købing (Ringkøbing, 
Rudkøbing, Ærøskøbing) eller –havn (København, 
Simrishamn), ofte ved at omdanne det oprindelige 
(lands)bynavn, f.eks. Saxtorp til Saxkøbing og Ræn-
num til Ringkøbing. Det skulle jo heller ikke være alt 
for svært fortsat at finde disse steder. Men endnu fle-
re købstæder antog navneendelsen –borg, idet kon-
gen i løbet af 1200-tallet mange steder opførte en 
beskyttelsesborg til den dyrebare handelsplads. 
Helsing blev derved omdøbt til Helsingborg, Worting 
til Vordingborg, Andre var nyanlagte, og fik så beteg-
nelsen ny- som Nyborg, Nykøbing og Nysted. 
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Det er dog først i midten af 1700-tallet, men muligvis 
også før, at man i Danmark begynder at bruge ordet 
’by’ om disse stæder eller købstæder. Men hvad skulle 
man så kalde de ’gamle’ byer. Fantasien rakte til ordet 
’landsby’, mens ’bybyen’, helt overtog navnet ’by’. Det 
kan man bl.a. se ud fra de forskellige udtryk i lands-
byerne, der starter med ’by’, bl.a. bytoften, den 
hegnede grund, de enkelte gårde ligger på, bygaden, 
gaden gennem landsbyen, bymarken, det markareal, 
landsbyens bønder opdyrkede selv og i fællesskab, 
bybrønd, bymand, mandlig indbygger i landsbyen, 
byoldermand, leder af landsbyrådet, by-stævne, et 
råd bestående af landsbyens gårdmænd, og samtidigt 
den plads i det fri, hvor rådsmødet fandt sted, byhor-
net, det tudehorn, byoldermanden kaldte bystævnet 
sammen med og endelig landsbyskikken at ride som-
mer-i-by, dagen efter Valborgsaften (den 1. maj). 
 

Allerede i 1000-tallet menes der at være cirka 1.000 
landsbyer i Danmark, inkl. Skåne m.v., og i løbet af 
1100- og 1200-tallet bliver disse udbygget med 3.000 
– 4.000 nye ’satellit-landsbyer’, kaldt torper. Det vil 
sige, at Danmark omkring år 1300 bestod af ca. 4.000 
- 5.000 landsbyer og cirka 100 byer (købstæder). 
 

I dag er antallet af landsbyer med under 200 indbyg-
gere næsten det samme, 6.553 landsbyer, mens 
antallet af byer og bebyggelser med over 200 ind-
byggere, er steget til 1.440, idet mange af disse rent 
faktisk er ’forvoksede’ landsbyer, eksempelvis 
stationsbyer. I disse 6.553 landsbyer bor der 235.000 
mennesker. Ude i ’landdistrikterne’, uden for lands-
byerne, bor der lidt flere, cirka 465.000. I byerne bor 
der i dag samlet omkring 5 millioner mennesker, sva-
rende til 88 procent af befolkningen på i alt 
5,731 millioner (2016). 
 

Landsbyerne markerer sig ikke så fremtrædende og 
spektakulært som byerne, godserne og kongens slot-
te, men langt mere beskedent, og på det sidste des-

værre også ret ramponeret, nærmest ødelagt, rent 
historisk, byggeteknisk og arkitektonisk. Men fra om-
kring år 1000 og helt frem til ca. 1860 spillede de 
danske landsbyer imidlertid en meget væsentlig rolle 
i landets historie, økonomi og kulturelle udvikling. Så 
de udgør rent faktisk det egentlige befolkningsmæs-
sige, produktionsmæssige og økonomiske grundlag 
for de tre andre tre, helt frem til ca. 1860. 
 

Da de danske landsbyer har en rasende interessant 
historie og kulturhistorie - og en lige så spændende 
synlig og usynlig kulturarv, som ikke er ret kendt hos 
mange af landsbyernes beboere, bl.a. fordi denne 
bygger på en ret ny viden. Denne går bl.a. ud på, at de 
danske landsbyers historie kan opdeles i fem faser, 
som alle fem har afsat sig spor, der kan aflæses i de 
fleste af de nuværende landsbyer, afhængig af deres 
alder og udvikling.  
 

Når det gælder selve landsbyens struktur, den måde, 
landsbyen rent fysisk er indrettet på, og hvilke ele-
menter, den indeholder, er de danske landsbyer 
meget forskellige. Men de fleste kan dog indeholdes i 
fem typer, som det også er vigtigt at være opmærk-
som på, når man bor i landsbyen eller er med til at 
videreudvikle denne. Hertil hører også landsby-
kirkerne, vindmøllerne og vandmøllerne i landskabet 
samt herregårdene og med til strukturen hører også 
landsbyens veje, stier og træer samt haver, hegn og 
gærder. På disse områder er landsbyerne i Danmark 
også meget forskellige fra landsbyer i andre lande, 
selv ganske tæt på Danmark. 
 

Det tredje element, man som beboer i en landsby skal 
være opmærksom på er landsbyernes særlige arkitek-
toniske karaktertræk og kvaliteter – specielt hvad der 
adskiller en landsby, rent historisk, teknisk og arki-
tektonisk, fra andre bebyggede strukturer i landet, 
eksempelvis byernes forstæder.  

 

  

De fleste landsby-
er ligger ret smukt 
i landskabet og 
har som én af sine 
største styrker en 
skarp profil tegnet 
af kirketårnet, der 
rager op over de 
øvrige bygninger, 
samt en forholds-
vis skarp grænse 
til selve markerne. 
Mange steder kan 
der forekomme 
høje siloer eller 
lave parcelhusom-
råder, der forryk-
ker denne balance. 
Landsbyen Grøn-
holt i Nordsjæl-
land. 
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Torpologi 
Når vi taler om bevaring og udvikling af den danske 
bygningskultur, herunder de danske landsbyer, bli-
ver både forskningen og den konkrete praksis mere 
og mere opmærksom på, hvor stor betydning den 
immaterielle kulturarv har på dette område. I virke-
ligheden, stort set det, man ikke kan se: Stedets kul-
turelle atmosfære og sjæl, der ligger dybt i det, man 
kan se: Bygningerne og de materialer, de består af, 
den måde de ligger i terrænet på, landskabet, be-
plantningen, stengærderne, landsbyens meget for-
målsbetingede indretning, det åndelige, kirken, grav-
højene og ikke mindst menneskene, beboerne.  
 
Ligesom byernes særlige atmosfære, og det at bygge, 
bo og opføre sig ’byagtigt’ har fået hæftet udtrykket 
’urban/urbant/urbanitet’ på sig, har jeg introduceret 
et tilsvarende udtryk for landsbyernes immaterielle 
atmosfære, og det at bygge, bo og opføre sig ’landsby-
agtigt’: torpologisk/ torpologi.  

Navnet er udsprunget af Jyske Lov, givet af Valdemar 
Sejr i 1241, hvor det beskrives hvordan en eksiste-
rende landsby, kaldt en Adelby (adel = medfødt, 
oprindelig, -hoved), kan oprette en ny landsby i sin 
periferi, kaldt en Torp. Et ord, der betyder en ’flok af 
mennesker’, men også ’en åben plads’ – en meget 
passende beskrivelse af de fleste landsbyer.  
 
I Danmark har ’torperne’ næsten altid mandsnavne 
som forled, ofte kristne navne, formentlig de mænd, 
der har grundlagt ’torpen’. Stedbeskrivende forled 
forekommer dog også, men yderst sjældent: Sørup, 
Skovstrup, Vadstrup (vadestedet). I det nuværende 
Danmark bliver endelsen –torp som det ses konse-
kvent ’forvansket’ til –strup, -trup, -rup og –drup. 
Øst for Øresund beholder man derimod navnet –
torp, sjældnere –arp

.  
 

 
Landsbyen Danstrup i Fredensborg kommune er en ’udflytterlandsby’, såkaldt ’torp’, opkaldt efter den (mand), 
Dan, der har grundlagt landsbyen i 1200-1300-tallet. 
 
Så snart et begreb har fået et navn, kan man begynde at tale om det og diskutere det. Dette begreb er ’torpologi’. 
Eet af de største problemer for de danske landsbyer i dag, rent bevaringsmæssigt og arkitektonisk, men også 
’overlevelsesmæssigt’ er nemlig at beboerne bor i, bygger og vedligeholder deres bygninger og selve landsbyen 
alt for ’bymæssigt’. Dette ødelægger landsbyens særlige ’landsbymæssige’ præg. Dens særlige ’torpologi’. Læs 
mere om dette på side 104 
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7.1  Overordnede analyser 
 
Det er en stor fordel for forståelsen og formidlingen 
af den enkelte landsby, at man først udarbejder en 
række overordnede analyser, der omfatter alle lands-
byerne i en kommune eller et område efter følgende - 

eventuelt flere/færre eller andre - emner. Dette gøres 
også for områdets landsbyer, selv om studiet kun 
vedrører en enkelt landsby. 

 
De 5 mest anvendte 
 Topografi og landskab samt infrastruktur: Topografi, vandløb, kystlinjer – veje, jernbaner. 
 Socioøkonomisk analyse: Veluddannede og veltjenende beboere, få med uddannelse, lave indkomster. 

Pensionister, arbejdsløshed, mange tilflyttere eller indvandrere, affolkning, mange børn, få børn 
 Analyse af de forekommende servicefaciliteter i selve landsbyen: (oplistes): Kirke, præst, skole, butik(ker), 

forsamlingshus, frysehus, læge, dyrlæge, tømrer, smed, murer,   
 Opdeling efter nærhed til service: Langt fra servicecenter (skole, fritidshjem, forretninger, læge mm.), kort til 

servicecenter, mellemdistance 
 Opdeling efter arkitektur og vedligeholdelsestilstand: Velbevarede områder,  
 Mange forfaldne huse, større områder med nybyggeri (parcelhuse), ubebyggede arealer 
 
Eventuelt 
 Historisk opdeling: Adelbyer, torpebyer, skovrydningslandsbyer, fiskerbyer, landsby-stationsbyer, ’overgroede’ 

landsbyer i forstæderne osv. 
 Erhvervs-opdeling: Landbrug, fiskeri, soveby, småvirksomheder, større virksomheder, 
 Aktivt foreningsliv: Foreninger og klubber plus andre fællesaktiviteter 
 Rekreative områder, vandrestier, nedlagte jernbanespor,  
 Naturmiljøer: Skove, søer, øer, kystlinjer, marker, tjørnekrat (ved kysterne), klinter, naturhavne, 

naturfredninger,  
 
Der henvises bl.a. til eksemplerne fra bl.a. Randers 
kommune på sitet: https://landsbyer.randers.dk og 
siden: 
https://landsbyer.randers.dk/landsbyregistrering/  
 
De redskaber, man benytter sig af er arkivunder-
søgelser, bl.a. gamle kort herunder de oprindelige 
udskiftningskort fra slutningen af 1700-tallet, plus 
nyere kort, andre opmålinger og diverse ældre 

fotografier fra landsbyen. Alt til rådighed stående 
litteratur om landsbyen og egnen, herunder også 
folkloristiske fremstillinger, inddrages. 
 
Dernæst kan man også foretage en registrering på 
stedet, hvor man benytter fotografering, analytisk 
tegning, samt indtegning af iagttagelser og oplys-
ninger på kort, opmålinger samt andre metodiske 
iagttagelser på stedet af helheder og detaljer.  
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7.2   Historisk analyse  
 
For bønderne, landbruget og dermed landsbyerne 
var jordens frugtbarhed og afgrødernes mængde 
meget afgørende for deres overlevelse. Derfor 
benyttede bønderne i flere årtusinder den strategi at 
flytte landsbyerne rundt, ofte med et interval på blot 
20-30 år, fordi jorden på markerne blev mere og 
mere udpint, og jorden under selve landsbyen 
samtidigt blev godt gødet fra mennesker og husdyr.  
 
Men omkring år 1000 ændrede tre nye ’opfindelser’ 
på dette system, så landsbyerne herefter blev perma-
nent liggende på de steder, hvor de faktisk ligger 
endnu: Opfindelsen af hjulploven, der kunne pløje 
dybere, men krævede mere trækkraft og dermed 
trækdyr fra flere gårde, udviklingen af 3-vangs-
bruget, hvor man vekslede mellem afgrøder som korn 
på de to af vangerne, henholdsvis forsommer-rug, 
sået om efteråret, og sensommer-byg, sået om foråret 
samt græsning af kvæg på den tredje vange’, der 
dermed lå ’brak’ hvert tredje år. Dette mindskede 
udpiningen af jorden. Da hjul-ploven var ’tung’ at 
vende, opdelte man markerne i meget lange agre. 
Som det tredje skete der en forbedring af bolig-
forholdene gennem vikingetidens 3-rumsbolig, der 

bl.a. var adskilt fra kreaturerne, enten med en lukket 
tværgang eller lagt i to separate bygninger. Man 
sænkede derved på én gang børnedødeligheden, 
øgede befolkningsoverskuddet og hævede gennem-
snitslevealderen. Befolkningens gennemsnitshøjde i 
denne periode var omkring 1,70 cm, et tal der dykke-
de markant i 1400-tallet og først blev nået igen om-
kring 1850. 
 
Placeringer af adelbyerne tegner et meget direkte bil-
lede af jordens bonitet i de forskellige egne af Dan-
mark. På Øerne og i Østjylland ligger landsbyerne tæt 
på den lerholdige og frugtbare jord. Vest for den jyske 
israndslinje, på de store afsmeltningssletter med 
sandet jord, er der meget færre landsbyer. De vest-
jyske landsbyer på de magre jorde kunne dog være 
lige så kulturelt ’rige’ som eksempelvis de sjællandske 
landsbyer på de federe jorde, hvilket bl.a. er doku-
menteret gennem den bygningsarkæologiske under-
søgelse af den nu nedrevne Mårup kirke i Vestjylland. 
Se: 
https://www.academia.edu/30264344/Kirken_som
_gik_i_havet_udgravninger_i_M%C3%A5rup_Kirk
e_1998_2009_og_2015  

 

 
Den nu nedrevne Mårup kirke ved Vesterhavet, der er fra 1200-tallet, har vist sig at have lige så rige arkitekto-
niske detaljer i murværket som tilsvarende romanske kirker i resten af Danmark. Så i middelalderen hørte 
landsbyen Mårup i Vestjylland ikke ’udkanten’ af landet, hverken økonomisk eller kulturelt.   
 
 
Fra landsbyerne bliver permanente i 1000-talleyt og 
frem til i dag gennemgår de danske landsbyer en 
historisk udvikling i følgende fem trin. De fleste 
landsbyer har spor efter alle fem perioder, hvilket 

dels giver de danske landsbyer en vis ensartethed og 
samtidig en stor forskellighed, indenfor dette møn-
ster: 
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7.2.1    Ca. 1000 – ca. 1400: Adelbyer og torper 
 
De ældste landsbyer, kaldt adelbyer ’anlægges’ om-
kring år 1000 – altid beliggende ½ mil fra kysterne, 
for at kunne forvarsle fjendtlige angreb fra søen i 
denne urolige tid, og altid 1-2 mil (7,5 - 15 km) fra 
købstæderne for ikke at krænke disses handels-
monopol.  
 

Adelbyerne har endelser på: -løse/else, -inge/-ing, -
um/-rum, -by, -lev/-løv. Bort set fra –lev og –løv har 
de øvrige landsbynavne allesammen stedbeskrivende 
forled efter naturforhold, og det formodes derfor, at 
de er de ældste navne, formentlig med rødder tilbage 
til Bronzealderen (1700-500 f.Kr.), men ’fulgt’ med 
de ’vandrende’ landsbyer gennem årtusinder.  Især –
løse/-else, der betyder ’enge’ eller ’græsgange’, har-
monerer godt med at det var kvægbrug og mindre 
korndyrkning, der formodes at være enerådende 
dengang. –by-endelsen.  
 

I jernalderen (500 f.Kr. til år 850 e.Kr.) kom korn-
dyrkningen og kornmarkerne for alvor til, hvilket 
krævede et samarbejde mellem flere gårde for at kun-
ne dyrke jorden. Der opstod derfor som noget nyt 
’samlinger af gårde’, som det vi i dag kalder lands-
byer. Det hedder på oldnordisk en by = en samling af 
gårde, hvor en ’gård’ er en gærde-omkranset grund, 
med indtil flere bygninger til landbrug på. For at 
skille byerne ud fra hinanden, fik de knyttet en 
beskrivelse af de lokale naturforhold til by-endelsen: 
Bjergby, Dalby, Hedeby, Lyngby, Valby, Aaby, Lund-
by - eller tilsvarende menneskabte forhold, Husby, 
Brøndby, Broby, Vejby, Ølby, Melby, Viby (Vi = 
helligsted).  
 

-lev/-löv-landsbyerne repræsenterer formentlig et 
system, hvor ’nyrige’ stormænd og småkonger i 500-
1000-tallet grundlagde en række nye landsbyer/-
bygder i det meste af det nuværende Danmark, på 
helt nyopdyrket jord, primært i tidligere skovtyk-
ninger, bestående af en større gård samt mindre går-
de til produktion af korn og kød. Deres rigdomme fik 
de formentlig gennem kortere plyndringstogter sam-
men med deres skibsbesætninger i lange, lette rofar-

tøjer (foreløbigt uden sejl), takket være deres gode 
våben, ringbrynjer og hjelme af jern. De opkaldte 
også, som noget nyt, landsbyerne efter sig selv, eller 
deres titler, hvor endelsen –lev/-løv betyder ’arve-
gods: Sigerslev, Sejerslev, Helgelev, Rorslev, Roslev 
plus de hedenske gudenavne: Thorslev, Terslev, 
Frøslev, Balderslev.  
 

De mange romanske landsbykirker fra 1050-1250 og 
gotiske landsbykirker fra 1250 – 1550 er med til at på-
vise landsbyens alder og betydning i denne periode. 
 

Landsbyernes befolkningsoverskud i 1200-tallet 
medførte at man anlagde en lang række udflytter-
landsbyer, kaldt torper, rundt om de gamle adels-
byer. Torperne lægges stadig i en afstand af ½ mil fra 
kysten og 1-2 mil til købstæderne, og med en indbyr-
des afstand på ca. 1 mil.  
 

1200-tallets torper har endelser på: -torp, -rup, -
strup, -bølle, ofte med personnavne eller 
stedbeskrivende navne foran. Ved skovrydninger til 
nye torper, bl.a. i Nordsjælland, brugtes endelserne -
rød, -rud, -tved, holt, -skov-, -have, ofte med navnet 
på den person, herunder ofte kvinder, der stod i spid-
sen for rydningen, foran. 
 

’Adelsby- og torp-periode har sat sig spor i de nuvæ-
rende landsbyer gennem landsbyens plan og vejsy-
stem, samt placering af gadekær, kirke og evt. smed-
je. Plus landsbyens navn. 
 

Landsbyerne udviklede i denne periode et fællesskab 
og dermed et selvstyre, der omfattede en fordeling af 
landsbyens marker i retfærdigt opdelte jordlodder til 
hver gård. Man dyrkede også i stor udstrækning 
jorden i fællesskab, på samme tid og med lån af træk-
dyr til hinanden, bl.a. fordi agrene lå så tæt sammen. 
Endelig omfattede fællesskabet også hjælp til hinan-
den ved husbygning, specielt lerklining af bindings-
værket, og hver landsby havde et råd eller et bylaug 
med en oldermand, senere en kaldt sognefoged, der 
gik på skift mellem bønderne. 

 

 

Lerklining af et skånsk bin-
dingsværkshus i 1735 - som et 
fælles arbejde mellem 2 mænd 
og 6 kvinder fra hele landsbyen.  
 
Tegnet og beskrevet af den 
svenske botaniker Carl von 
Linné i bogen ’Resa i Skaane´ 
1735. 
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7.2.2.    Ca. 1400 – 1788: Vornedskabet, fæstegårde og stavnsbåndet  
 
I løbet af middelalderen, især i 1400-tallet, medførte 
en klimaforværring samt pest og andre sygdomme at 
mange landsbyer blev affolket og at nogle ligefrem 
blev lagt øde. Dette blev bl.a. springbrættet for 
etableringen af en række herregårde, som kongen 
kunne skænke nogle af sine ’hærmænd’, der havde 
fulgt ham i krigene, på de nedlagte landsbyarealer og 
landsbymarker. Hovedparten af de herregårde, vi 
kender i dag, opstod i denne periode.  
 
Samtidigt påtog herremændene sig en beskyttelses-
ordning for de tilbageværende landsbyer og bønder-
ne på de enkelte gårde, det såkaldte ’vornedskab’ 
(værneskab), mod en lejeafgift, (fæsteafgift), fra hver 
enkelt gård, nu kaldt en ’fæstegårde’, og mod at 
landsbyerne leverede arbejde for herregårdene. Den-
ne ordning blev hurtigt så nødvendig for godsernes 
drift, at vornedskabet og fæsteskabet udviklede sig til 
at blive et forbud mod at bønderne kunne forlade 
deres gårde, senere også kaldt ’stavnsbåndet’. Det 
skete først i Skåne, på Sjælland og Lolland-Falster, 

men kom snart til at gælde for hele landet. Ikke 
mindst efter at herregården efter enevældes 
indførelse i 1660 blev gjort til administrative centre, 
der stod for skatteinddrivelse, udskrivning til 
militærtjeneste, domsfældelse og straf, men også for 
bygning af skoler og alderdomshjem (fattigvæsen).  
 
Denne periode har sat sig spor i de nuværende 
landsbyer gennem mange af de nuværende meget 
gamle bindingsværksbygninger fra 1700 og frem, fra 
de overlevende små husmandssteder fra samme 
periode samt fra landsbyernes løbende udbygning 
med kirke, skole, hospital (alderdomshjem) mm.   
 
Bortset fra meget få steder, bl.a. på Nyord, finder 
man ikke længere spor efter de gamle langagre, men 
disses placering kan ses som et tyndt underlag på de 
udskiftningskort over landsbyerne, som man udar-
bejdede i 1790-erne som grundlag for den efter-
følgende udskiftning (ommatrikulering). 

 
 

7.2.3   1788 – 1810: Landboreformerne, udskiftningen 
 
I løbet af 1700-tallet gik det op for landets konge og 
regering, og selv godserne, at fæstebøndernes gratis 
pligtarbejde for godserne var ineffektivt – faktisk fik 
man mere ud af de lavt betalte husmænd. Derudover 
var bøndernes fælles dyrkning af de mange spredte 
marker med forældede redskaber også meget ineffek-
tiv.  
 
De såkaldte landboreformer, der bl.a. markeredes 
med stavnsbåndets ophævelse i 1788, men som hav-

de flere tilløb før dette, havde til formål at effektivi-
sere landbrugsdriften, forbedre landbefolkningens 
økonomiske situation og øge folkesundheden. Det 
gjorde man ved at omfordele agerjorden ved at lægge 
de mange små agre sammen til større marker, der var 
mere effektive at dyrke. Samtidigt flyttede man nogle 
af gårdene ud på de sammenlagte marker, mens de 
tilbageværende gårde fik direkte adgang fra selve 
gården til dens egne marker, ved at lægge disse som 
kiler rundt om landsbyen i ’stjerneform’.  

 

    
T.v.: Udskiftningskort fra Viby landsby på Hindsholm. Tegnet i 1798 og primært vidende de nye marker og 
placeringer af gårde, men med de gamle marker som tynde streger underst. T.h.: Den samme landsby i dag 
 
De meget detaljerede udskiftningskort, der blev udarbejdet på grundlag af en omhyggelig opmåling af landsbyen 
og dens gårde og marker, findes i arkiverne og er en vigtig kilde til denne periodes historie. 
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Fæstebønderne fik nu mange steder tilbudt gårdene 
til selveje til en rimelig pris, og der blev også 
foranstaltet en statslig husbygningshjælp, dels til de 
gårde, der direkte måtte flyttes og genopføres, eller 
nyopføres, dels til forbedring af de gamle gårde i 
landsbyen.  
 
Én af forbedringerne var også, at man påbød at de 
nye gårde skulle bygges i den mere teknisk stabile og 
højloftede ’spærfagskonstruktion’, til afløsning af den 
tidligere ’styrtrumskonstruktion’. Hvor det var mu-
ligt blev bygningerne, både stuehusene og staldene, 

gjort bredere, fra de tidligere 9-10 Alen (5,60 – 6,30 
m) til 11-12 Alen (6,9 – 7,5 m). De større lofthøjde 
muliggjorde højere vinduer og dermed mere dagslys 
i rummene, kakkelovne af støbejern effektiviserede 
opvarmningen om vinteren og trælofter og trægulve 
øgede hygiejnen.   
 
Læs mere herom i afsnit 5.1 Man skal aldrig lade en 
god krise gå til spilde… Energikriserne i Danmark i 
1770-erne og 1970-erne i Søren Vadstrup: Vedva-
rende holdbarhed. Bæredygtighed og cirkulær øko-
nomi for bygninger (2018) (side 77-82) 

 

 
Husmandssted fra Tystrup på Midtsjælland opført omkring 1800. Nu på Frilandsmuseet og indrettet som 
væverhus. 
 
I forbindelse med landboreformerne foretog man i 
mange landsbyer en udstykning af små jordlodder på 
2-3 ha hver, på de dårligste jorder yderst i landsbyen 
eller nær denne, til husmændene, som de nu 
selvejende bønder også havde brug for som 
arbejdskraft. Andre mindre enkelthuse skød op i 
landsbyerne, på de udflyttede gårdes plads, til de 
’jordløse’, der ernærede sig som skomagere, vævere, 

natmænd m.v. samt løs arbejdskraft for bønderne og 
godserne.  
 
Denne periode har sat sig spor i landsbyen gennem 
’huller’ efter de udflyttede gårde, stendiger fra skel-
lene mellem stjerneudskiftningen, fra husmands-
udstykninger fra begyndelsen af 1800-tallet.   

 
Perioden fra 1810-1875 
Landboreformerne gik ind i en hård periode fra 1801-
1814 på grund af ’Napoleonskrigene’ og ’Englands-
krigene’ samt tabet af Norge og landets ’stats-
bankerot’ i 1813. Både England og Norge, samt 
Sverige, lukkede som markeder for den danske 
eksport af korn. Men i 1830 lempede England på sine 
forhadte kornlove, hvorved korneksporten fra 
Danmark kom i gang igen på fuld tryk, og det gav det 
danske landbrug 45-50 ’gyldne år’, der benævnes 
’kornsalgs-perioden’. I denne periode udviklede 
landbruget, landbrugsbyggeriet og landsbyerne sig 
markant. Danmark kunne som eksportland skrue 

kornpriser i vejret, så både bønderne og godsejerne 
tjente gode penge i disse år. Landbruget var ydermere 
det økonomiske lokomotiv for Danmark, der gav 
landet en god økonomi. Ikke engang ’Sønderjyllands-
krigene’ fra 1848 – 1864 kunne true de generelle 
opgangstider og velstanden.  
 
I 1875 sluttede kornsalgsperioden brat fordi USA og 
Rusland overstrømmede de europæiske kornmarke-
der med korn til meget lave priser. Dette førte omgå-
ende til at det danske landbrug kom i en alvorlig krise 
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7.2.4    1860 – 1960: Andelstiden 
  
Landboreformerne med det øgede selveje og opde-
ling af landsbyboerne i bønder og husmænd medførte 
en svækkelse af det gamle landsbyfællesskab. Men 
dette var ikke glemt, så i 1860-erne opstod der en 
række fællesskabsfremmende initiativer, nu efter 
’andelstanken’, hvor alle kunne deltage, men hvor 
man bestemte og fik del i overskuddet efter de ’an-

dele’ til fællesskabet, man bidrog med. I 1880-erne 
byggede bønderne en række andelsmejerier, bl.a. på 
baggrund af smørcentrifugens opfindelse, andels 
foderstofforretninger, andelsfrysehuse – og i kølvan-
det på dette opstod der også skoler, forsamlingshuse, 
landbrugsskoler og højskoler.  

 

      
Landsbyen Viby på Hindsholm. Øverst et fotografi fra omkring 1890, med forskellige beboere samlet foran den 
lokale Brugs. Nederst samme sted omkring 1950, hvor Brugsen er blevet udvidet flere gange og oven i købet har 
fået benzintank og busstoppested. 
 
Nogle landsbyer blev i denne periode også en del af 
jernbanenettet i Danmark, mest fordi de lå på den an-
lagte strækning mellem de større byer, hvilket har 
medvirket til to udviklingstyper for disse landsbyer: 
Tvillingbyer, hvor stationen ligger et stykke fra lands-
byen, men snart vokser sammen med denne, gennem 
et helt nyt kvarter, eksempelvis som i Hvalsø, dob-
beltbyer, hvor stationen ligger så langt fra landsbyen, 
at man har fået to adskilte byer med samme navn, 
f.eks. Taastrup, Tølløse, Jyderup og Tommerup. 
 

I midten af 1800-tallet gik bindingsværkshusene af 
mode i landsbyerne og blev erstattet af grundmur af 
brændte mursten. Mange gamle gårde blev revet ned 
og nybygget i grundmur, de ældste omkring 1800 i 
klassicisme, efter cirka 1830 i den mere dekorerede 
senklassicisme og efter cirka 1850 og frem til cirka 

1915 i den mere prangende historicisme. Fra 1915 til 
omkring 1930-35 vendte byggeskikken i landsbyerne 
tilbage til 1800-tallets klassicisme, nu som nyklassi-
cisme eller ’bedre byggeskik’.   
 
Efter 1. verdenskrig blev der i forbindelse med den så-
kaldte ’lensafløsning’, der var foreskrevet i Grund-
loven, pålagt godserne at udlægge husmandskolonier 
på et vist areal af deres jorder. Man foretrak mange 
steder at lægge de nye ’husmandskolonier’ i forbin-
delse med landsbyerne, hvor de ofte er lagt ud langs 
en helt lige nyanlagt vej, nu som små ens gårde, ofte 
i Bedre Byggeskik, og derfor arkitektonisk bearbej-
dede, men stadig med et minimum af landbrugsjord 
omkring sig.  

  

Efter endt højskoleophold på Ryslinge Højskole på 
Fyn, der var startet af Christen Kold i 1851, var det 
skik at bondesønnerne den sidste dag gik ud og 
opsamlede en håndfuld bog fra en blodbøg foran 
højskolen. Hjemme på den fædrene gård blev disse 
frø sået i forhaven som et symbolsk og – med tiden 
også - synligt bevis på de frø, højskoleopholdet 
havde sået hos gårdens folk. De markante blodbøge, 
der den dag i dag ses i adskillige af forhaverne på 
landsbyernes gårde, og andre gårde på landet, 
kaldes derfor for ’højskolebøge’ og de er en vigtig del 
af landsbyens immaterielle kulturarv. 
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Husmandssted tegnet af Martin Nyrop i 1893 

 
Denne periode kan kendes på gårde med trempellader mm, mejeri, brugs, frysehus, skole, evt. højskole 
Højskolebøge (blodbøge) i gårdenes forhaver. Husmandskolonier fra 1920-1930 
 

 

  

Trempellader henholdsvis nord og Syd 
for Christiansfeld 
 
Samlingen af Arkitekturtegninger 
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7.2.5     1960-  : Det moderne landbrug 
  
Efter cirka 1960 får vi det såkaldte moderne land-
brug, der igen har ændret byggeskikken og arkitek-
turen i landsbyerne, også mange steder med nye 
kvarterer i udkanten af landsbyen med 1960-ernes 
parcelhuse samt i mange tilfælde ’nedlæggelse’ af 

landsbyen og dens gårde fordi landsbyen bliver 
opslugt af en forstad til en by.  
 
Spor fra denne periode: Store stalde, maskinhuse, 
foderstofsiloer, gylletanke mm 

 

 
I landsbyen Borsholm ved Helsingør er en af landsbyens gårde bygget om til ’showroom’ for møbler m.v. – hvilket 
nu tydeligt ses i arkitekturen, der har ’hævet’ sig over landsbyens traditionelle byggeskik. 

 
Landsbyens immaterielle værdier 
 

Alle landsbyer i Danmark har deres egen helt særlige 
stemning, atmosfære og ’sjæl’, der dels skyldes de 
ældgamle rødder i landsbyens bygninger, vejnet, 
beplantning og placering i landskabet m.v., dels også 
er et resultat af de nuværende landsbybeboeres måde 
at bo på, deres relationer til naboerne og den måde 
de passer og vedligeholder deres bygninger m.m. 
Men landsbyens immaterielle kulturarv kan yder-
mere ligge i de følgende tre faktorer:    
 

1: Den kolossalt lange synlige historiske kontinuitet, 
i form af selve landskabet i og omkring landsbyen,             
de 3-4.000 år gamle gravhøje fra bronze- eller 
jernalderen, landsbyens 800-1000 år gamle ’byplan’, 
stendigernes funktion som ’fægyder’, kirken, måske 
’kun’ 800 år gammel, kirkegården, evt. med et jævn-
gammelt stengærde, præstegården, smedjen, brug-

sen, mejeriet, skolen, fæstegårde og huse fra 1700-
tallet, selvejergårde fra 1800-tallet og 1900-tallet 
m.v.  
 

2: Landsbyens bevidst beskedne, neddæmpede og 
underspillede attituder, især i forhold til arkitek-
turen, byggeskikken og den fysiske fremtoning. Dette 
var før i tiden dybt indgroet, og har præget stort set 
alt i landsbyen, at man endelig ikke måtte være for 
højt på strå. Det var ’byagtigt’.  
 

3: Landsbyens gamle traditioner, der visse steder 
holdes i hævd endnu, ikke mindst for landsbyens 
børn: Nytår (i dag uden raketter nærmere end 300 
meter fra stråtagene), fastelavn, påskeæg, pinse, 
Sankt Hans, høstfest og juletræ. Til disse hører der 
også fortællinger, sagn, sange, lege, musik og danse – 
plus særlige måltider og fester.  

 
Konklusion 
 

Den historiske analyse af landsbyen eller flere lands-
byer kan tage afsæt i disse fem historiske perioder af 
landsbyens udvikling og påvise, hvor de stadig er 
synlige i landsbyen: De middelalderlige adelsbyer og 
torper med deres vejsystem, gadekær og gårdplace-
ringer m.v., de udskiftede/ommatrikulerede lands-

byer, andelstidens bygninger og den nyere udvikling. 
Hertil kommer spor efter endnu ældre bygningsvær-
ker såsom stendysser, gravhøje eller skibssætninger 
m.v. – der også lægger op til at beskrive landsbyens 
særlige atmosfæreskabende og identitetsskabende 
immaterielle egenskaber.
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7.3   Teknisk analyse 
 
Den tekniske analyse tager udgangspunkt i landsbyens oprindelige ’byplan’ og senere ’byudvikling’. Den 
erhvervsmæssige analyse beskæftiger sig med landbrugets udvikling samt andre erhverv i landsbyen 
 

7.3.1   De fem danske landsby-typer 
 
Landsbyernes struktur kan opdeles i 5 grundtyper:  
1. Fortebyen, hvor gårde og huse er centreret om den åben plads, forten.  
2. Vejbyen, hvor gårde og huse ligger langs en slynget vej 
3. Rækkebyen, hvor gårde og huse ligger langs en lige vej 
4. Skovlandsbyen, med en helt åben struktur.  
5. Kystlandsbyen/fiskerbyen, med en kystvendt, kysttilpasset struktur 
 

   
 
Forteby (Tune ved Roskilde), Slynget vejby (Tilst ved Aarhus) og skovby (Langstrup ved Fredensborg) 
 
Som nævnt ændrede landsbyernes struktur og organisering sig meget omkring 1800, især i de omkringliggende 
marker, men den grundlæggende struktur i de gamle landsbyer, ændrede sig ikke. Dog ser man ofte at fortebyerne 
bebygger forten i byens midte, så denne kan være svær at se i dag. 
 
De topografiske forhold – terrænnet, kyster og søer har betydning for landsbyens oprindelige placering, og for de 
udviklingsmuligheder, den har i dag. Det samme gælder de overordnede vejstrukturer samt jernbane og nu 
motorvej. Hertil kommer, som påpeget i den overordnede analyse, nærheden til bycentre 
 

7.3.2   Topografi, agerbrug og samfærdsel 
 
 Analyse af de topografiske og terrænmæssige forhold 
 Analyse af de dyrkningsmæssige forhold 
 Analyse af de samfærdselsmæssige forhold 
 

7.3.3    Bygningskonstruktioner 
 
Landsbyernes bygningskonstruktioner er de fleste steder ret få, men indenfor hver kategori findes der mange 
forskellige bygningstyper, som det vil føre for vidt at komme nærmere ind på her: 
 
1. Bindingsværksbygninger: (Sulehuse, højremshuse, styrtrumshuse, spærfagshuse, andet) 

 
2. Grundmurede bygninger: (Barok-rokoko (sønderjylland), klassicisme, senklassicisme, historicisme, modernis-

me, postmodernisme), spærfagshuse, trempelhuse, opsadlede tage,  
 

3. Træbygninger: Bræddebeklædt bindingsværk, trempellader (kombineret grundmur og træ) m.m.. 
 
Der f.eks. markant forskel på de sjællandske og lolland-falsterske bindingsværksbygninger fra før 1800, og de 
tilsvarende fynske og jyske, bl.a. har det første meget spinkelt tømmer, ingen fodrem og ingen skråbånd. Dette 
skyldes imidlertid ikke, som det ofte hævdes i beskrivelser, at der var mangel på træ på Sjælland eller at de jyske 
bønder var bedre håndværkere. Forskellen er rent kulturhistorisk begrundet.  
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7.4   Arkitektonisk analyse 
 

 
 
Landsbyens profil,  
set langt udefra er en vigtig del af dens arkitektoniske kvalitet. Omgivet af marker med veje, diger og skel som 
opdeler landskabet – og her med en sø.    
 

7.4.1   Landsby-udviklinger 
 
Landsbyens historiske og erhvervsmæssige udvikling efter landboreformerne og til i dag har sat sig tydelige spor i 
landsbyens arkitektoniske udtryk. Man kan overordnet opdele denne udvikling i 5 landsbytyper: 
 
A    Den velbevarede landsby  
med et sluttet landsbypræg, meget lig det tidlige 1800-tal. Disse findes der meget få af i Danmark. Se næste side. 
 
B     Den mere opløste landsby,  
hvilket foregik allerede under landboreformerne, med flere åbne arealer med mange nyere huse og kvarterer, men 
også stadigvæk med fungerende landbrug. 
 
C    Landsbyer, præget af den store udbygning i Andelstiden  
med mange historicistiske bygninger fra perioden 1880 – 1940, bl.a. Bedre Byggeskik, herunder mejeri, skole, 
alderdomshjem mm.  
 
D    Landsbyer, præget af en bymæssig udvikling og struktur  
i slutningen af 1800-tallet med butikker, håndværk, småindustri og boligområder – eventuelt sammenbygget med 
en jernbanestation og med stationsbypræg. 
 
E    Landsbyer, der før og efter 2. verdenskrig er opslugt af en forstad  
til en større købstad, især omkring de store byer. Her er gårde med landbrug en sjældenhed, da de oftest er bygget 
om til boliger. 
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Den velbevarede landsby: Viby på Hindsholm 
 
Man skal her være opmærksom på, at landsbytyperne 
B-E ofte ikke er så arkitektonisk helstøbte som den 
velbevarede type A, men rent kulturhistorisk er disse 
landsbyer mindst lige så vigtige og interessante. 
Analyse- og værdisætnings-metoden kan her hjælpe 

med at forstå og konkretisere denne udvikling, så 
man i fremtiden underbygger denne på en historisk, 
teknisk og arkitektonisk bevidst måde, når der fore-
tages nybyggerier eller nyudvikling af landsbyen. 

 

 

Skjødt-gården 
ved Randers fra 
ca. 1830. 
 
En firelænget 
bindingsværksgå
rd, der er restau-
reret og transfor-
meret til 14 alme-
ne boliger af 
Exners Tegnestue 
i 2006. 
 
Se: 
http://ipaper.ipa
percms.dk/Rande
rsKommune/Milj
oogTeknik/stadsa
rkitekten/Landsb
yregistering2011/
Vestrup/?Page=8 
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7.4.2    Landsbyernes særlige arkitektoniske karaktertræk 
 
Selv om de danske landsbyer som ovenfor nævnt er 
meget forskellige i deres geografiske placering, i 
landskabernes forudsætninger, i deres alder, udvik-
ling og bevaringsgrad, så er der en række elementer, 

der er helt faste for alle landsbyerne og som er med 
til at give disse et meget karakteristisk arkitektonisk 
fællestræk: 

 

 
 
I landsbyerne har markante stengærde ud for går-
dene både en arkitektonisk og en teknisk begrun-
delse, idet de tidligere har virket som meget vigtige 
’ramper’ for kreaturer, når disse blev drevet sammen 
i og herefter ned gennem landsbygaden. Derfor er de 
konsekvent ca. 1 meter høje og meget kraftigt bygget 
af store kampesten. 
 

Landsbyerne har ofte en kirke, et gadekær, en smedje 
og en brugs – der dog stort set alle steder er nedlagt, 
men bygningerne findes for det meste. 

 
Landsbyen er herudover præget af naturligt snoede 
og buklede veje, lagt efter landskabets ældgamle 
kurver. Dette markante særpræg skal man tænke på 
ved udvidelser og opretninger af de eksisterende veje 
eller anlæggelse af nye, så dette urgamle træk ikke 
forsvinder eller udviskes. Hvis landsbygaden hæves 
til et højere, udjævnet niveau, sænkes de små 
gadehuse ned under vejniveauet på en meget uheldig 
måde. 

 

 
 
I landsbyen ligger gårdene og husene næsten altid helt ud til bygaden – eller med en minimal forhave foran. 
 
Gårdene og husene ligger enten helt ud til lands-
bygaden eller trukket 15-20 meter eller mere tilbage, 
med en lang allé-omkranset indkørsel foran. Vogn-
porte, skure og garager er bevidst lagt langt tilbage på 

grunden, eller de indgår naturligt i gårdens bygnin-
ger. Belægninger på gårdspladsen og evt. indkørslen 
består af pigsten i fine mønstre eller helt simpelt grus. 
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Garager og parkering af biler og vogne trækkes konsekvent ind på gårdspladsen eller langt inde på grunden, 
omme bag bygningerne. Her står bilen lige så godt som ude på selve gaden, og der ser langt pænere ud i 
landsbyen. 
 
I landsbyen har det fra gammel tid været tradition 
for, at husene er beskedne og enkle, holdt inden for 
en afdæmpet jordfarveskala - dog undtaget de histo-
ricistiske (1850-1930), murede stuehuse. 
  
Den ældgamle måde at udføre hegning på var at styne 
eller at stævne løvtræer eller buske. Disse blev skåret 
ned hvert 4. år, så de tynde og lige grene kunne bru-
ges til flettede hegn, tækkekæppe eller optænding, ja 
faktisk også med blade på til foder til kreaturerne. 

Herefter voksede buskene og træerne ud igen i lange 
lige grene, der blev stynet igen efter 4 år.  
 
I stedet for de høje og meget skyggende træer, vi ofte 
ser i dag, havde landsbyerne før i tiden stævnede 
træer og lave krat, kaldt en ’skovhave’, hvor der er 
helt lyst og luftigt, plus at der på grund af lyset dannes 
en meget frodig og artsrig bundvegetation. Dette til-
trak mange særlige dyr og insekter, bl.a. sommer-
fugle

. 
 

   
 
Den gamle måde at udføre hegn på i landsbyerne var at styne eller stævne løvtræer eller buske – her hassel. På 
denne måde skal man kun ’klippe hæk’ hvert fjerde, hvert tredje eller hvert andet år. På fotoet til venstre er hegnet 
lige blevet stynet og på fotoet til højre har det groet i 3 år. De lange lige skud kan bruges til at flette med. 
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Arkitektonisk analyse af en landsby – sammenlignet med et villa- og parcelhuskvarter. Som man kan se 
repræsenterer de to bebyggelses-typer nærmest to diametralt modsatte koncepter. Så hvis man ’opfører sig’ 
 som om man bor i et villakvarter, i landsbysammenhæng, skader man landsbyens særpræg og helheds-
præg. © Søren Vadstrup 
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7.5    Værdisætning og anbefalinger  
 
De bærende bevaringsværdier består af en udpegning af de elementer, der særligt understøtter bevaringsværdierne, 
herunder landsbyens særlige arkitektoniske træk: 
 
1. De overordnede rumdannelser og forløb.  
2. Rumdannende elementer som bygninger, facader, stengærder og beplantninger 
3. Gadeforløb, pladsdannelser, afgrænsninger, overgange, overflader, belægninger  
4. Karaktergivende bygninger, deres indbyrdes placering, proportioner mm. 
5. Arkitektoniske fællestræk for landsbyen. 
 
I den videre proces med at udarbejde en bevarende lokalplan for landsbyen, skal kommunen fastlægge de nærmere 
grænser for denne, formulere fællestræk og særlige krav til udformninger, materialer og konstruktioner, der skal 
indgå i lokalplanens bestemmelser. Disse er så forskellige og individuelle fra landsby og landsdel til landsby og 
landsdel, at der ikke kan gives særlige råd herom, men de vedlagte eksempler kan tjene som inspiration. 
 
Som en konklusion på værdisætningen kan denne munde ud i en opdeling i: 
 
 Umistelige elementer eller strukturer, der skal bevares 
 Uheldige, skæmmende elementer eller strukturer, der kan nedrives/fjernes 
 Fjernede/manglende elementer eller strukturer, der kan reetableres 
 Områder med mere blandet karakter, der kan videreudvikles gennem indpasset nybyggeri. 
 Forslag til arkitektoniske og funktionsmæssige forbedringer  
 

      
Bygningstypologier for landsbyhuse i Sønderjylland. 
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7.6   Bevar landsbyernes særlige karaktertræk 
 
De meget specielle historiske, fysiske og arkitek-
toniske træk ved de danske landsbyer er det uhyre 
vigtigt at være opmærksom på, bevare og udbygge. 
Én af landsbyernes største problemer er rent faktisk 
at disse helt specielle og meget særlige karaktertræk 
ved landsbyen som minisamfund og produktionsen-
hed, gradvist udviskes og forsvinder. Det sker eksem-
pelvis når husejere fra byerne køber og ejer landsby-
ens huse og gårde – vedligeholder, ombygger og be-
handler disse, som om det var en villa eller et parcel-
hus, der ligger i et villa- eller et parcelhuskvarter i ud-
kanten af en by. 
   
Det, der karakteriserer byernes villa- og parcelhus-
kvarterer er nemlig nærmest det modsatte af lands-
byernes arkitektoniske og fysiske udtryk: I villa- og 
parcelhuskvartererne ses forholdsvis store enfamilie-
huse i dyre materialer og med mange arkitektoniske 
detaljer. Villakvarterets veje er helt lige og plane eller 
krummet efter regulære cirkelslag. Husene ligger 
trukket tilbage på grunden med en have med en hæk 
eller et stakit foran. Garager eller dobbeltgarager 
ligger helt ude ved vejen. Belægningsmaterialerne 
kan være betonfliser, teglklinger eller perlegrus. Ind-
kørslerne forsynes med fliser, flotte lamper og tit og- 
 

så kunstfærdige låger af træ eller smedejern, der ikke 
er tradition for i landsbyerne. 
 

Alt dette er ikke fremmed i et villa- og parcelhus-
kvarter i en by eller en forstad, men det passer dårligt 
til landsbyernes gamle og originale historie og 
særpræg. Ligesom det også ser helt forkert ud at 
bygge bindingsværkshuse, sætte gamle hestevogne, 
vognhjul, falske storkereder eller støbejernspumper 
op i et parcelhuskvarter.   
 

Denne store forskel på landsbyen og villakvarteret er 
meget vigtig at opretholde, både ud fra et arkitekto-
nisk, oplevelsesmæssigt og et kulturhistorisk per-
spektiv, men også for overleveringen og overlevelsen 
af vores fine gamle landsbyer, som et alternativt be-
boelsesmønster i forhold til byen. 
 
Udpegning af bevaringsværdige enkelt-
bygninger 
Den ovenfor beskrevne Analyse- og Værdisætnings-
metode kan eventuelt suppleres med Bygnings-
typologi-Metoden, idet disse to metoder kan danne 
udgangspunkt for udpegning af bevaringsværdige 
enkeltbygninger i bevaringsområdet på en enkel og 
hurtig måde. 
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Hvad kan man som husejer selv gøre?  
 
Torpologi = Forstå din landsby’ 
’Forstå din landsby’, kunne man sige. Eller ’lær om 
landsbyens særlige måde at være landsby på’ til 
forskel fra byen, villa- og parcelhuskvarteret eller 
rækkehuskvarteret. Et fælles udtryk for dette ville 
blive ’Landsbylogi’, landsby + endelsen logos = ’læren 
om’. Men med det gamle navn for en landsby, der i 
øvrigt også bruges på engelsk, tysk og svensk, plus at 
det optræder i Jyske Lov fra 1241, torp, kan man 
danne et bedre ord: Torpologi = læren om landsbyen, 
der hermed introduceres. 
 
Landsbyerne er nemlig med deres plan, indretning, 
struktur, karakter, byggeskik, bygningskultur, kul-
turhistorie og immaterielle kulturarv, sjæl og atmos-
fære - noget ganske særligt, som man skal være yderst 
opmærk som på og også passe meget på – og især 
passe på ikke at blande med andre bolig- og pro-
duktionsområder, så det hele bare bliver helt ens og 
uden karakter. 
 
Landsbyerne er skabte som produktionsenheder, 
rettet mod agerbruget, med den mest effektive 
udnyttelse af alle ressourcer. Dette afspejler sig i 
landsbyens huse. Alt, hvad der ikke var behov for, var 
der ikke. Udhuse og garager (vognporte) til vogne, 
traktorer og biler lagde man ikke i første geled, men 
de blev enten bygget naturligt ind i andre bygninger 
eller lagt i særlige huse ’omme bag ved’. I dag er gara-
ger og carporte meget dominerende element i lands-
bygaderne, selv om der burde være god plads til at få 
disse lagt mere diskret, men ’Villakvarterernes’ norm 
stikker her sit tydelige hoved frem – nu med endnu 
større og skæmmende dobbeltgarager/-carporte.     
 
Dit hus 
Allervigtigst er det at få huset i bevaringsmæssig 
stand, så det passer til beliggenheden i en landsby – 
og dermed til husets arkitektur og kulturhistorie: 
 

Taget 
 Bevar stråtaget, bl.a. ved at nytække partielt, når 

det bliver nedslidt. 
 Røde tegltage bevares som røde tegltage. 
 Undgå (eller udskift og tilbagefør) sortglaserede 

tegl, falske tagsten, eternit, skifer. 
 Har man ikke råd til et nyt stråtag, så læg brædder 

og sort pap med listedækning i stedet. Det holder 
sig bedre og pænere end eternit.  

 

Taget og skorstenspiber 
Typiske tage på landsbyens beboelseshuse er strå-
tage, tegltage eller cementtagsten. Stalde og lader har 
typisk stråtag eller ’pandeblader’, bliktage, med en 
kraftig ’vulst’ for hver bane. Skure kan have paptag. 
Skifer er meget sjælden og det samme er sortglase-
rede tegl. 
 

Stuehuset bør absolut beholde det oprindelige tag-
materiale, som bygningen er skabt med og som 
derfor passer til huset. Hvis man ikke har mulighed  

 
for at have stråtag på bygningerne, af økonomiske 
eller brandmæssige grunde, er et paptag med lister en 
mulighed eller eternitplader. Paptaget kan bl.a. 
beholde den karakteristiske opskalkning af taget for 
neden, og det vejer omtrent det samme som strå-
taget, og kræver derfor ikke nye eller flere spær. 
 

Skorstenspiberne er enkle, uden unødig pynt, men 
alligevel forsynet med sokkel, skaft og gesims. Det 
klæder ikke skorstenen at få lagt en betonplade på 
toppen som en 70-er-parcelhus-skorsten. 
  

Facaderne 
Facaderne kalkes med hvidtekalk eller kalkfarver, 
hvis de er pudsede. Plastikmaling ser for tarvelig, 
glat, blank og unuanceret ud. En veludført kalkning 
holder 10-13 år før der skal nykalkes igen. 
 

Vinduerne 
Vinduerne skal være sprossevinduer med ægte spros-
ser i kitfals, f.eks. som i nye koblede vinduer eller 
originale vinduer med indvendige forsatsvinduer. 
Termovinduer klæder ikke de beskedne landsby-
huses forholdsvis små og spinkle vinduer. 
 

Yderdøre 
Døren skal passe til husets stil, alder og karakter. 
Hoveddøren skal være det mest prestigefulde på 
huset, men alligevel i en landsby helt enkel og uden 
overdreven pynt. I byen er hoveddøren ofte malet 
helt blank. I landsbyen står yderdørene sjældent 
blanke, men malet med linoliemaling, der giver en 
mat overfladekarakter.      
 

Gærder og hegn 
Hvis huset ligger tilbagetrukket fra landsbygaden, 
enten parallelt med denne eller vinkelret, har det stor 
betydning for helheden, hvad man vælger af 
’afgrænsning’ eller markering ud mod gaden. Vælg 
først og fremmest noget, der passer til helheden i 
landsbyen og til naboen, hvis denne også tilstræber 
helhed.  
 

Ligger huset helt tæt på vejen bør der være en pig-
stensbelægning ind til husmuren. Hvis der er plads til 
det, kan der stå nogle spredte, spinkle, stynede træer 
i række mellem selve vejen og husfacaden.  
 

Ligger huset længere tilbage for vejen kan man sætte 
et malet statit max.70-80 cm højt, et kampestens-
gærde, en bøgehæk eller et lavt gærdelshegn af hassel 
eller hvidtjørn langs vejen. Stakitter kan være hvide, 
men har ofte haft andre farver, f.eks. gråt, okkergult, 
okkerrødt, mørkegrønt eller brunt. 
 

Ved bagarealer eller som afgrænsning i haven kan 
man benytte 70-80 cm høje risgærder, fremstillet af 
hasselgrene, askegrene eller andet, flettet mellem 
lodrette, nedgravede stokke. Et smukt og godt hegn, 
der dog hurtigt kommer til at se forfaldent ud, hvad 
der måske er grunden til at disse ikke blev brugt ud 
mod landsbygaden.   
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Raftehegn, hvide ’hestehegn’, høje, tætte stakitter, 
ligusterhække, grantræer på linje eller andre nåle-
træer hører ikke til i en landsby.  
 

Stensætninger skal være ca. 70 -80 cm høje, sat af to 
rækker kløvede kampesten langs landsbygaden. Gær-
det kan evt. være lidt lavere, men ikke under 60 cm, 
hvorefter man sætter en lav hæk eller et lavt stakit 
oven på gærdet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garager og carporte 
En pæn og diskret garage, med murede, pudsede og 
kalkede vægge og med saddeltag, eller tilsvarende af 
malet træ/brædder, kan godt ligge ud til landsby-
gaden, men bør helst trækkes tilbage til bagarealerne, 
hvis der er mulighed for det.  
 

Dobbeltgarager misklæder i den grad landsbyen eller 
landsbygaden – og det samme gør åbne carporte eller 
dobbelt-carporte med fladt tag. Disse skal trækkes 
helt tilbage og lægges langt inde på grunden. Man kan 
ikke byde naboer eller forbipasserende at skulle se på 
den slags ’øjebæ’er’.  
 

Perlegrus, betonfliser, asfalt, støbejernslamper, nåle-
træer, bambus, gips- eller granithaveskulpturer 
hører parcelhuskvarteret til, ikke landsbyen. Ej heller 
smedejernslåger, gitre, kæder eller flethegn af tryk-
imprægneret træ. 
 

Som køre-belægning kan man lægge pigsten, der er 
smukt, billigt og robust eller grus. Som aflukke kan 
man have en helt enkel låge af træ – eller ingenting. 
 

Til belysning bør man foretrække beskedne og 
diskrete lamper i moderne design, f.eks. med runde, 
hvide glaskupler. Nye lamper i gammel stil virker 
kunstige. 
 

Havens træer og buske 
Landsbyhaverne var oprindeligt opdelt i stier, græs 
og bede med 10-15 cm høje buksbomhække som 
omkransning. På stierne var der grus, der jævnligt 
blev skuffet og revet i snorlige striber. Bort set fra 
frugttræer og den klassiske rødbøg midt for stue-

huset, en såkaldt ’højskolebøg’ sået af en hjembragt 
bog fra den store blodbøg i parken foran Ryslinge 
Højskole, bestod havens træer af ’stævnings-træer’, 
der blev stynet med jævne mellemrum og som derfor 
ikke blev ret høje eller fik store, kraftige trækroner. 
Dette gav meget lys til haven og huset, så det skal 
anbefales at ’genskabe’ denne gamle stævningstradi- 
tion, da det ydermere giver smukke og sunde træer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få inspiration 
En tur til Frilandsmuseet i Sorgenfri, den Fynske 
Landsby eller Hjerl Hede kan bruges til at få inspira-
tion til indretning af haver, hegn og beplantning i 
landsbyen.  
 
Gamle ’guldaldermalerier’ fra landsbyer, tegninger 
eller kobberstik fra 1800- og 1900-tallet der skildret 
landsbyen eller sågar gamle postkort fra før 2. 
Verdenskrig kan også give inspiration. Mange af 
disse kan ses på internettet i dag efter lidt søgen.  
 
Nybyggeri 
Når der skal opføres nye huse i landsbyen, må man 
stille tre arkitektoniske krav, for at det samme 
uharmoniske ’clash’ i stil, materialer og proportioner, 
ikke skal opstå igen: Det skal være stedsspecifikt, så 
huset passer til stedet, dets materialer og byggestil 
skal have høj kvalitet og endelig skal huset udtrykke 
stedets sjæl eller atmosfære.  
 
Derved bliver huset også lige så bæredygtigt som de 
eksisterende, ældre huse i landsbyen. 
 
Det er under 100 år siden, der blev bygget i bindings-
værk i Danmark, uden at det kom til at ligne Tivoli 
eller Diesneyland, så selvfølgelig kan man bygge nye 
huse i dag i ægte og gedigent bindingsværk. Det er 
endda et enkelt og billigt materiale med den 
dokumenteret holdbarhed på 250 år. 
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Det er under 100 år siden, der blev bygget i bindings-værk i Danmark, uden at det kom til at ligne Tivoli eller 
Diesneyland, så selvfølgelig kan man bygge nye huse i dag i ægte og gedigent bindingsværk. Det er endda et enkelt 
og billigt materiale med den dokumenteret holdbarhed på 250 år. Ny bygning i landsbyen Viby på Hindsholm. 

 
Hvad kan landsbylauget og kommunen gøre? 
 

Først og fremmest skal man, som led i kommunens 
Arkitekturpolitik, udarbejde en bevarende lokalplan 
for landsbyen i fællesskab, hvor man sikrer at 
husenes ydre fremtoning ikke kan ændre sig på en 
grim og uhensigtsmæssig måde. Det kan f.eks. være 
tagmaterialer, der skal holdes indenfor traditionen, 
stråtag, tegl, pandeplader, eternit og pap, det kan 
være kviste, taggavle, skorstene, vinduer, yderdøre 
samt antenner mm. Det kan være udformningen og 
placeringen af tilbygninger, udbygninger, nye huse 
samt garager, carporte m.v. 
 
Lokalplanen bør også regulere hegn, gærder og be-
plantning i forhaver, belægninger langs landsbyga-

den, herunder registrere de pæne, korrekte og har-
moniske belægninger, gærder, hegn, stakitter m.v. 
der findes i landsbyen.  
 
Endelig skal lokalplanen også anvise parkeringsplad-
ser, eventuelt med en forklarende planche om lands-
byen til turisterne, og samtidigt regulere og afdæmpe 
vejskiltning, offentlige træer og beplantninger. 
 
Der findes mange eksempler på bevarende lokalpla-
ner, bl.a. fra landsbyen Langerød i Fredensborg kom-
mune. Kulturarvsstyrelsen har lagt en eksempel-
samling på lokalplaner for bl.a. landsbyer ud på sin 
hjemmeside.  
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7.7   Landsbyens fremtid 
 
Landsbyen er på mange måder et fantastisk sted at 
bo. Her er man tæt på naturen, med højt til himlen. 
Her findes det ideelle tæt-lave boligmiljø uden store 
og dominerende boligblokke eller højhuse. Og allige-
vel er man tættere på naboerne og de fleste kender 
hinanden. Her er masser af plads til udfoldelse. Især 
hvis man har ’grønne fingre’. Man kan stort set leve 
af sin egen køkkenhave. Her er kirke, gårde, forsam-
lingshus, sportsfaciliteter, foreningsliv og fester. De 
fleste landsbyer har gode ’fibernet-forbindelser’. Hvis 
man kan lide husdyr, er her ingen begrænsninger.  
 

For det meste er her fred og ro, samt minimal trafik. 
Såfremt de fleste daglige gøremål kunne foregå i selve 
landsbyen, arbejde, skolegang, madproduktion, 
fritidsaktiviteter, kulturelle aktiviteter, sociale aktivi-
teter samt energiproduktion og affaldshåndtering – 
med en ugentlig afstikker til ’byen’ for at købe ind, 
eller til genbrugspladsen, eventuelt som et oplagt 
’delearrangement’ – ville landsbyen repræsentere en 
virkelig billig, sund og bæredygtig livsform.  
 

I det hele taget kunne landsbyen være det ideelle 
sted, og her så sandelig på en solid kulturhistorisk 
baggrund, for en fremtidig deleøkonomi og fælles-
skabsudvikling. Energiproduktion, forsamlingshus-
/fælleshus og delebiler/deletransport ville være de 
første steder at høste store økonomiske, sociale og 
miljømæssige gevinster. Og af egen erfaring skal jeg 
ikke mindst fremhæve landsbyernes gamle firelæn-
gede gårdes helt unikke kvaliteter og muligheder for 
at danne rammen om det moderne familieliv, og 
eventuelt storfamilieliv. Den lukkede gårdsplads og 
de lange smalle, dobbeltbelyste længer rummer en 
æstetisk og sansemæssig kvalitet, der præger alle, der 
færdes her – meget eller lidt, morgen, middag eller 
aften, gamle som unge. 
 

Alligevel er de fleste landsbyer i Danmark i krise. Ind-
byggertallet falder, med tomme huse og forfaldne 
huse til følge. De unge synes her er kedeligt. De gamle 
får for lidt hjælp. Børnefamilierne kører rundt i et 
væk. De studerende forlader etablissementet.   

Ulemperne er især afstande. Til skole, butikker, 
offentlig transport, offentlig service og for det meste, 
arbejde. En familie klarer derfor ikke hverdagen uden 
en bil, eller to. Og der skal køres mange kilometer. 
Derfor sker der i disse år en faretruende fraflytning 
fra de danske landsbyer, der har resulteret i mange 
tomme huse, stort set overalt. Derfor forfalder lands-
byerne og har gjort det i mindst 30-40 år. Også de 
endnu beboede huse, og dermed selve lands-
bymiljøet, bliver ringere og ringere, både teknisk, 
men især også æstetisk og arkitektonisk. Grimme og 
utilpassede ombygninger florerer. Kombineret med 
dårlig eller ingen vedligeholdelse af andre. Nye 
bygninger tilpasses ikke til miljøet. Alt bliver bare 
grimmere og grimmere og alene dette skræmmer 
mange familier fra byerne, der trods de nævnte 
ulemper, der dog sagtens burde overkommes, 
drømmer om og ønsker at bo på landet – i en landsby. 
 

Min tese er, at det er den æstetiske og arkitektoniske 
forringelse og forarmelse, sammen med en generel 
historieløshed overfor det sted man bor, hos såvel de 
nye som de gamle indbyggere, er det største problem 
for landsbyerne. Og har været det gennem de samme 
30-40 år eller mere. Det at man ikke kan se og er 
bevidste overfor landsbyerne og landhusenes særlige, 
og på mange måder utroligt enestående og attraktive 
egenskaber, samt de historiske, byggetekniske og 
arkitektoniske kvaliteter. Vi har manglet en 
definition af landsbyernes ’torpologi’ – hvad der gør 
dem til noget særligt. Forrige kapitel leverer her et 
bud på dette fra min side. 
 

Det lyser imidlertid ud af de fleste landsbyer i dag, at 
beboerne og kommunen ikke regner eller har regnet 
landsbyernes kulturmiljøer for ret meget. Derfor får 
man lov til alt. Forfald, nedrivninger, grimt og 
utilpasset nybyggeri. 
 

 

 

  

Bindingsværksbygninger kan se noget så mis-
trøstige og forfaldne ud, hvis de ikke behandles 
rigtigt  - med de rigtigt, og ikke særligt dyre, 
materialer og metoder: Luftkalkmørtel, hvidte-
kalk/kalkfarve, trætjære og linoliemaling – og 
aldrig cement, stenkulstjære og plastikmaling. 
  
Så det burde være eet af de enkleste problemer 
at løse for landsbyerne: at få landsbyens bin-
dingsværkshuse i smuk og holdbar stand, på en 
enkel og billig måde.  
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Kulturhistorien, bygningskulturen og torpologien kan ’redde’ landsbyerne  
 
Men de problemer, landsbyerne slås med i dag, 
affolkning og for mange ressourcesvage beboere, 
samt en forarmelse og æstetisk forringelse af byg-
ningskulturen, kan rent faktisk også være en del af 
problemernes løsning.  
 

Gennem en nænsom, enkel og videnbaseret istand-
sættelse og rekonstruktion af landsbyens ældre byg-
ninger, med klassiske materialer og metoder kan 
man skabe billige og attraktive boliger i en høj arki-
tektonisk kvalitet, der vil tiltrække ressourcestærke 
personer og familier til landsbyen. De beskrevne 
materialer og metoder har været afprøvet på masser 
af huse, der efterfølgende, trods investering af meget 
få penge, er kommet til at ’ligne en million. 
 

Som det fremgår af denne bog rummer de danske 
landsbyer meget store bygningskulturelle og brugs-
mæssige værdier. Den onde cirkel kan i alt sin 
enkelthed ’vendes’ til en god cirkel, blot ved at ’vende’ 
landsbyernes bygningskultur fra en grim, dårlig og 
nedvurderet arkitektonisk tilstand til en flot, kvali-
tativ og høj arkitektonisk status. Denne bog anviser 
enkle, beskedne og bæredygtige materialer og meto-
der, som man kan istandsætte både husene og deres 
omgivelser på – ud fra en forudgående systematiseret 
analyse og værdisætning. 
 

’Nu skal det jo heller ikke ligne Frilandsmuseet. Vi 
skal jo også kunne bo her’, lyder det straks. Men der 
er rent faktisk ingen modsætning mellem beskyttelse 
og benyttelse. Det er en myte. Det kræver blot viden 
og omtanke, at genbruge og forny på en respektfuld 
og hensynsfuld måde, helt ’op’ til den mest moderne 
standard - og så det koster det endda færre penge.  

 
Plus at det også er langt mere holdbart og bæredyg-
tigt, overfor miljøet og klimaet. 
 

I disse år opstår der flere helt nye ’landsbyprojekter’, 
rundt omkring i landet, faktisk efter de visioner, der 
er beskrevet herover, men med helt nye placeringer, 
bygninger og bebyggelsesplaner. Det er også helt fint, 
for disse visioner er så oplagte for mange mennesker 
og familier, der af mange grunde er blevet ’træt af 
bylivet’. Selv om dette, helt klart også kan være 
berigende og i stigende grad bæredygtigt. 
 

Men hvorfor ikke bruge de eksisterende landsbyer 
med deres lange og betydningsbærende materielle og 
immaterielle kulturhistorie, deres smukke og hold-
bare (bæredygtige) bygningskultur og deres land-
skabelige kvaliteter, i den samme nytænkende vision 
om et berigende og bæredygtigt liv. Det handler 
denne bog også om, for flere og flere mennesker får 
øjnene op for at historien, kulturhistorien, det ægte 
kulturmiljø, som man færdes i, og ikke mindst den 
ikke-legemlige kulturarv – traditioner, fortællinger, 
sagn, sange, musik og danse - er lige så vigtigt for det 
moderne menneske, som moderne komfort og en 
rationel indretning af dagligdagen.  Det lange, lange 
blik tilbage i tiden giver ro og en forståelse for 
nutiden, der kan modvirke rastløshed og stress.    
 
En indsigt i og en forståelse for landsbyens torpologi, 
den historie og kulturhistorie, dens landskabelige og 
byggetekniske udvikling og dens æstetiske og arki-
tektoniske kvaliteter, er en meget vigtig og udslags-
givende forudsætning for en kvalificeret udvikling og 
bevaring af landsbyen. 

 
Resume 
Vores fine gamle kulturhistoriske landsbyer kan igen 
blive fantastiske og attraktive boligområder for mo-
derne familier, børn, unge og gamle, såkaldte ’gene-
rationsboliger’, bl.a. via disse 10 punkter: 
 

1: Fibernet, busser og telebus 
Det siger sig selv at i dag skal landsbyerne være for-
synet med hurtige fibernetforbindelser for overho-
vedet at fungere. Men for landsbyboere uden bil, er 
det også ’livsvigtigt’ at den offentlige transport funge-
rer i fornødent omfang – at kommunen ikke nedlæg-
ger denne på grund af for få kunder. 
 

2: Bevarende lokalplan 
Det er god ide at få udarbejdet og tinglyst en beva-
rende lokalplan for landsbyen. Dermed har lands-
byen og kommunen mulighed for at sikre og styre 
opretholdelsen af landsbyens topologiske og steds-
specifikke typiskhed og bærende bevaringsværdier, 
arkitektoniske som kulturhistoriske. De sidste behø-
ver ikke partout at være smukke arkitektoniske per-
ler. Det kan også være simple skure og markhuse, en 
rusten vindmølle af jern fra 1920-erne, det mislig-
holdte andelsmejeri. Men de er vigtige for at fortælle 
landsbyens kulturhistorie. 
 

Den bevarende lokalplans anden vigtigste opgave er 
at agere økonomisk dynamo for landsbyens ’redning’ 
i forhold til tilflyttere med interesse for arkitektonisk 
kvalitet, selve istandsættelsen af husene på en kvali-
tativ og bæredygtig måde, med anvendelse af de klas-
siske materialer og metoder. 
 

3: Bevaringsværdige bygninger 
Samtidigt med at vedtage den bevarende lokalplan er 
det vigtigt at få udpeget de bevaringsværdige 
bygninger i landsbyen, idet man, der som forarbejde 
til planen skal identificere og beskrive de forskellige 
bygningstyper, der findes i landsbyen. Hvilket er 
uhyre nyttigt for ikke mindst ejerne af husene. Som 
nævnt vil en bevarende lokalplan og udpegning af 
bevaringsværdige bygninger dels kunne medføre 
økonomiske tilskud til at istandsætte disse udvendigt 
– og også til energiforbedring – dels, i forlængelse af 
at husene bliver sat enkelt og kvalificeret i stand, 
medføre at huspriserne i landsbyen stiger, både for 
de bevaringsværdige bygninger, men også de ikke-
bevaringsværdige. Dette medfører erfaringsmæssigt, 
at der flytter flere såkaldt ’ressourcestærke’ familier 
eller personer til landsbyen.    
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4: Tilpasset nybyggeri 
Som nævnt har man også mulighed for med den be-
varende lokalplan at sætte krav til at nybyggeri i 
landsbyen skal tilpasse sig dennes helhed og særlige 
bygningsmiljø. Ikke som pasticher, men som moder-
ne huse, der har underordnet sig stedets husformer, 
husstørrelser og arkitektoniske enkelhed og beske-
denhed. 
 

Et oplagt sted for nybyggeri i landsbyen kunne være 
at genskabe de firlængede gårde, hvor man har revet 
én eller flere af de tidligere længer ned – for derved 
at revitalisere det fantastiske, men tabte gårdrum, 
der fremkommer mellem de fire længer. 
 

5: Dit hus 
Allervigtigst er det at få dit eget hus i bevaringsmæs-
sig stand, så det passer til beliggenheden i en landsby 
– og dermed til husets arkitektur og kulturhistorie. 
Det gælder: 
Taget og skorstenspiber 
Facaderne 
Vinduerne og Yderdøre 
Gærder og hegn 
Garager og carporte 
Havens træer og buske 
Læs mere om dette i forrige kapitel – og i afsnittet om 
selve landhusets istandsættelse. 
 

6: Udviklingsplan for landsbyens veje, stier 
og beplantning 
Mange landsbyer er også misligholdte i forhold til ga-
der, veje og stier, f.eks. ved at bygaden er ’rettet op’, 
så gadehusene i den ene side ligger under vejniveau-
et. Her må veje føres tilbage til sit gamle udseende, 
og så må bilerne lære at køre lidt langsommere gen-
nem landsbyen.  
 

Det samme gælder træer, buske og græs på lands-
byens fællesarealer. De skal behandles efter lands-
byens ’torpologiske’ landskabskultur. 
 

I disse år bliver alle byer og landsbyer i Danmark 
klimasikrede mod de forventede kommende store 
regnmængder. Man skal her være opmærksom på at 
langt de fleste landsbyer er ret godt ’klimasikrede’ 
ved deres anlæggelse for 800-100 år siden. Dengang 
kunne det også regne meget, så derfor sikrede man 
helt automatisk landsbyen mod oversvømmelser. 
Den store lergrav, der udviklede sig til et gadekær, 
fordi en lå på et lavt punkt i byens topografi, er 
decideres regnvandsreservoir – og kan blive det igen. 
Men derudover ligger landsbyerne for det meste på et 
svagt skrånende areal, med grøfter og anden vand-
afledning ned mod et naturligt engdrag. Derfor har 
gårdenes pigstensbelagte gårdspladser skrå hæld-
ning og afvanding ned mod marker og enge eller ud 
mod landsbygaden, hvor åbne render også ledte 
regnvandet ned mod de lave enge. 
 

Selve gårdspladsens pigstensbelægning, husenes pig-
stensrender langs facaderne og gadens lerblandede 
grusbelægning er også bygget til at modstå kraftig 
regn og strømmende vand.  
 

Så en klimasikring af landsbyen kan ganske simpelt 
gå ud på dels at retablere gadekæret som vandreser-
voirer, herunder afløb fra dette, fra gårdspladserne 
og fra bygaden, ned mod engene, dels at retablere de 
gamle historiske belægninger.   
 

7: Flexboligordningen 
Flexboligordningen, som landsbyen i sig selv ikke har 
indflydelse på, kan være en måde at redde tomme, 
men rimeligt indpassede og arkitektonisk fine, ældre 
bygninger på. Så disse ikke rives ned og efterlader 
grimme huller, plus at flexbolig-folkene, trods den 
sporadiske tilstedeværelse, kan tilføre nyt liv og 
aktivitet i landsbyen. 
 

8: Deleordninger 
Da landsbyernes største svøbe nok er afstandene og 
konstant kørsel til aktiviteter, uden for landsbyen, 
bør man kunne etablere deleordninger til disse, 
måske endda delebiler.  
 

9: Fællesanlæg 
Det er oplagt at landsbyerne etablerer fælles 
energianlæg med vedvarende energi, eventuelt flere 
landsbyer sammen. Det samme gælder vandværk, 
kloak og miljøvenlig affaldsdeponering, herunder 
’genbrugsplads’. Dette bør ske i samarbejde med 
kommunen. 
 

Af andre fælles anlæg kan man nævne sportsbaner, 
eller ligefrem sportshal, forsamlingshus og børneha-
ve/børnepasning. Skolen kommer nok ikke tilbage, 
hvis den er blevet nedlagt, og bygningerne solgt til 
boligformål, ligesom præstegården.  
 

Hvis brugsen, købmanden eller bageren er nedlagt, 
var der måske her en mulighed for at etablere en lille 
landhandel i landsbyen. Mange gårde og huse har jo 
i forvejen gårdsalg af forskellig art. Man kunne måske 
passe landhandelen på skift? 
 

 10: Fælles aktiviteter 
Allervigtigst for at skabe liv og sjæl i landsbyen er at 
arrangere fælles festivitas og traditioner: Fastelavn, 
påskeægs-trillen, valborgsaften, høstfest, julestue og 
nytår - for blot at nævne nogle af de klassiske. Her er 
specielt landsbyens børn vigtige aktører – nu pigerne 
og karlene, der før stod for løjerne, er draget ad byen 
til. 
 

Men hvad med fællesspisning, foredragsaftener, om 
chilidyrkning, hundeopdragelse eller andre relevante 
emner. Man kan også gå direkte til ølbrygning, hus-
flidsarbejder, litteraturklub, danseskole, salsa eller 
folkedans eller begge dele, gymnastik samt motions-
løbe- eller cykelture. 
 

Landsbyernes særlige torpologi kan defineres som 
læren om at være en landsby – men det er også læren 
om at bo i en landsby. Her er der nogle historiske rød-
der og en historisk kultur, man kan studere, men i 
dag adskiller den sig måske ikke så meget fra byens. 
Det er op til nutidens landsbyboere at finde ud af.  
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