
BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

Statements fra museumsinspektør 

•	 Bevaringsværdige	bygninger	og	bymiljøer	har	
ikke	 nogen	 naturgiven	 ”skæringsdato”	 for	 det	
”historiske	snit”

•	 Vi	bevarer	for	nutiden	og	eftertiden	i	ønsket	om,	
at	det	vil	gøre	livet	rigere	at	have	disse	minder	
fra	 den	 forgangne	 tid.	At	 vi	 hermed	 sikrer	 en	
historisk	 dimension	 i	 vor	 hverdag	 og	 herved	
understreger	 vort	 kendetegn	 som	 historiske	
væsener	med	et	nutidigt	 og	 fremtidigt	 ansvar	
for	historien.

					Kombinationen	af	fortid,	nutid	og	fremtid	er			
					karakteristisk	ved	menneskelivet.	Forstået	
					som	en	helhed	og	ikke	adskilt	fordi:
							-	At	leve	i	fortiden	er	tåbeligt	og	umuligt
							-	At	leve	kun	i	nutiden	er	for	dyr	og	
									pubertetsunger
						-	At	leve	udelukkende	for	fremtiden	er	
								tåbeligt.	Man	dør	gerne	før	man	når	dertil.

•	 For	 en	 kulturhistoriker	 er	 det	 chokerende	 at	
opleve,	hvor	hurtigt	historien	så	at	sige	siver	ud	
af	bygningerne.	Historien	kan	hurtigt	ændre	sig	
radikalt;	-	til	en	forfaldshistorie.

•	 Bevaring	er	et	folkeligt	og	politisk	anliggende;	-	
ikke	et	videnskabeligt	anliggende.
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§7.3.c
Tage må principielt ikke udføres med udhæng ved gavle og 
facader.

§7.4
Skorstenspiber skal bevares i deres oprindelige udformning 
placeret symmetrisk i tagryggen. Skorstenspiben skal have 
samme over adebehandling som bygningen. 
Selvom skorstenen ikke bruges, må piben ikke fjernes. 

§7.5
Afkast fra ventilation og tekniske anlæg skal placeres på den 
tag ade, der vender bort fra gadesiden. 

§7.6
Solfangere må ikke opsættes.

§7.7
Tagrender og nedløbsrør skal udføres af zink. 
Nedløbsrør skal så vidt muligt placeres ved bygningsskel.

Vinduer i tage

§7.8
Vinduer i tag ader skal udføres som enkeltsiddende tagvinduer 
eller som kviste, enten som gavlkviste, heltagskviste eller som 
pultkviste. Kviste skal placeres regelmæssigt mindst 3 tagsten 
over tagfoden og deres samlede bredde må ikke overstige 1/3 
af tag adens længde. Bredden af den enkelte kvist må ikke 
overstige 1,5 m. Opføres kvistene som pultkviste skal skæringen 
mellem tag aden og kvistens tag være mindst to tagsten under 
kippen. Alle kviste på en tag ade skal være ens. Flunker skal 
udføres med udvendig beklædning af zink, og må ikke isættes 
glas. 

Vinduer til tagrum skal placeres som enkeltsiddende tagvinduer. 
Det enkelte vindues bredde må ikke overstige 0,8 m. i en 
stil som f.eks. Velux GVO. Tagvinduer skal udføres i matsort 
stålkonstruktion eller i sortmalet støbejern. 

Vinduer og vindueshuller

§7.9.a
Eksisterende vinduer skal bevares som kittede trævinduer 
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med opsprosninger og enkeltglas. Efterisolering skal ske 
med forsatsvinduer eller koblede rammer. Vinduer med 
sprosseopdeling skal beholde den originale opdeling. Vinduer 
med sprosseopdeling skal udføres med enkeltglas og kitfals i 
yderrammen. 

§7.9.b
Eksisterende originale vindueshuller og proportionering skal 
bevares.

§7.9.c
Nye vinduer må ikke være tophængte og skal udføres med 
originale formater og sprosseinddelinger i overensstemmelse med 
husets oprindelige stilpræg.

§7.9.d
Vinduer skal udføres i træ med smalle rammer. Der må ikke an-
vendes plast- eller aluminiumsvinduer. Træet skal males med en 
dækkende farve.

Ny bebyggelse skal fremstå i hvid farve eller farver dannet ved 
blanding af hvidt, sort og jordfarver (okker, terra de sienna, umbra, 
engelskrødt, dodenkop) jf. kommunens vejledende farveprøver.
Vinduer, døre og porte mv. i bygninger skal stryges med farve af 
oliemalingskarakter. Der må kun benyttes farver svarende til kom-
munens vejledende farveprøver.
Disse bestemmelser gælder også ved udvendige vedligehold-
elsesarbejder, hvor andre farver og materialer hidtil har været 
anvendt.
Prøver på farver med oplysning om teknisk benævnelse  ndes på 
Kommunens Teknisk Forvaltning.

§7.9.e
Ruder og vinduesåbninger må ikke være overmalede eller 
blændede. Ruder skal fremstå i klart, ufarvet plant glas. Der skal 
anvendes enkelt glas og forsatsvinduer eller koblede rammer. Der 
må ikke opsættes skodder.

§7.9.f
Eksisterende udstillingsvinduer må ikke afdækkes permanent. Der 
må ikke opsættes farvede reklamebånd i udstillingsvinduer.

Facader og gavle

§7.10.a
Facader og gavle skal fremstå i glat malet eller kalket puds. 

Træværk må males i farverne 
NCS nr.:

3050-Y30R
1005-Y20R
2005-Y20R
4005-Y20R
5005-Y20R
6010-Y20R
8005-Y20R
5010-Y30R
3010-Y40R
5040-Y80R
6040-Y80R
8005-Y80R
7010-Y90R

5050-R
7005-R20B
8020-R70B

7020-R90B
6040-B

5030-B50G
6030-B50G
7020-B50G
8010-B50G
6030-G10Y
7010-G10Y
8010-G10Y
6010-G90Y
6020-G90Y

3502-Y
4502-Y
6502-Y
7000-N

9000

Facader må males i farverne 
NCS nr.:

3020-Y10R
0010-Y20R
0020-Y20R
1005-Y20R
1030-Y20R
1040-Y20R
2040-Y20R
3040-Y20R
4005-Y20R
5005-Y20R
6010-Y20R
5010-Y30R
1010-Y40R
2030-Y40R
3010-Y40R
4030-Y40R
1005-Y50R
1020-Y50R
2010-Y50R
2020-Y50R
2030-Y50R

3010-Y50R
3030-Y50R
5040-Y80R
6020-Y80R
1005-Y90R
3020-Y90R
3030-Y90R
3040-Y90R
4040-Y90R
7010-Y90R
2010-R10B
3010-R10B
4020-R10B
5020-R10B
4030-R90B
4020-G90Y
6020-G90Y
2010-R80B

3502-Y
4502-Y
6502-Y
7000-N









BYGGESAG: Papirfabrikken SAG NR. : 00.1100

BYGHERRE: Jægersborg Invest A/S DATO: 23.10.00 

EMNE: Notat vedr. facadeudskiftning/-renovering REF. : TB 

Som	følge	af	de	forestående	nedbrydningsarbejder	på	Papirfabrikken,	har	Jægersborg	Invest	A/S	ønsket	en	
vurdering	af	og	et	oplæg	til	facadeudskiftning/-renovering	på	Papirfabrikken.	Et	oplæg	der	i	en	vis	
udstrækning	vil	kunne	foregribe	fremtidige	forhold.Vi	har	indgående	diskuteret	mulighederne	i	området.	I	det	
følgende	har	vi	udstukket	nogle	principper	og	tanker	for	facadeudskiftning/-renoveringen.	

De	”færdige”	facader	i	området	vil	inddeles	i	tre	grupper:	

Bygningstype Udtryk Bemærkning

Nye	bygninger	 Nyt	facadeudtryk	 Der	bør	i	området	ikke	opføres	nye	
bygninger	med	et	”kunstigt”	
gammelt	udtryk.	
Man	skal	kunne	se	at	bygningerne	
er	nutidige	og	de	kan	stå	som	en	
fin	kontrast	til	det	eksisterende.

Renoverede	bygninger,	kategori	1 Oprindeligt	facadeudtryk	 Bygningerne	har	en	høj	
håndværksmæssig	og	æstetisk	
værdi,	som	det	vil	være	en	kvalitet	
at	bevare,	også	set	udfra	en	
historisk	synsvinkel.	Ex.	bygning	1	
og	26.	

Enten,	form-	og	eller	stilmæssigt	
relaterede	udtryk	

Udtryk,	hvor	der	ex.	i	rytme	eller	
materialer	tages	udgangspunkt	i	
det	eksisterende.	Man	bevarer	
”spor”	af	det	gamle	i	det	nye.	

Renoverede	bygninger,	kategori	2	
Herunder	tilbygninger	og	facade-
udfyldninger

eller	moderne	og	kontrastfyldte	
udtryk

Udtryk	der	som	enkeltpunkter	står	
som	kontraster,	hvilket	kan	
understrege	det	eksisterende.

Overordnet mål. 
Udover	ovenstående	principopdeling	må	vi	tilføje,	at	det	er	vigtigt	at	hele	området	fremstår	harmonisk	og	
danner	en	smuk	helhed,	hvilket	betyder,	at	hvad	der	sker	på	en	bygning	har	indflydelse	på	den	næste.	Det	
er	også	vigtigt	at	man	udtryksmæssigt	har	et	skarpt	skel	mellem	det	oprindelige	og	det	nye,	således	at	man	
ikke	ender	op	med	en	lind	og	kedelig	blanding	af	nyt	og	gammelt.

Det	færdige	område	skal	fremstå	med	mest	mulig	af	stedets	oprindelige	identitet,	og	med	kontrasterende	
punkter	/blikfang	af	nye	bygninger	og	facadeudfyldninger,	der	viser	nutidigheden	og	den	ændrede	
anvendelse.

Vi	er	af	den	opfattelse,	at	det	ikke	er	muligt	at	udstikke	mere	generelle	principper	end	ovenstående,	idet	
mange	faktorer	spiller	ind	for	den	enkelte	bygning,	ex.	er	anvendelsen	af	bygningen	meget	afgørende	for	
placering	af	vindueshuller.	

Der	foreslås	at	behandle	bygningerne	enkeltvis,	hvor	man	udfra	en	vurdering	af	bl.	a.	fremtidig	
anvendelsesmuligheder,	nye	etagedæk	og	placering	i	området	ville	kunne	udstikke	konkrete	retningslinier	
vedr.	facader,	men	udfra	ovenstående	hovedprincipper.	Et	sådant	arbejde	kan	laves	som	en	
viderebearbejdning	af	den	”Overordnede	Bygningsregistrering”.













Ved planlægning bør følgende 
være i fokus:

•	 God	 og	 holdbar	 registrering	 samt	 analyse	
med	dokumentation	

•	 Udpegning	 af	 bevaringsværdier	 i	 kom-
muneplanen	

•	 Overvejelse	og	præcisering	af	hovedformålet	
med	 lokalplanen:	 bevaring	 af	 kulturhistorie,	
arkitektur,	 byrum/gader/torve,	 anvendelser	
og	 byliv	 m.h.p.	 fortsat	 levende	 by,	 udval-
gte	 markante	 bygningsanlæg	 der	 udgør	
væsentlige	 og	 karakteristiske	 elementer	 i	
byen	

Elementer som der kan arbejdes med 
i bevarende lokalplan:

1.	 Forbud	mod	nedrivning	
2.	 Anvendelser;	 -	 begrænsning	 på	 særlige	

funktioner	såsom	banker	store	butikker	m.v.
3.	 Udstykning	og	matrikelstruktur	af	hensyn	 til	

rytmen	i	bybilledet
4.	 Bygningers	beliggenhed	og	højde
5.	 Bygningers	ydre	fremtræden;	-	tagform,	vin-

duer	og	døre,	materialer	og	farver,	skiltning	
m.v.

6.	 Byrum	og	forbindelseslinier,	udsigter	og	by-
billeder,	-	torve,	gader,	stier	og	porte	m.v.

7.	 Beplantning	og	grønne	elementer
8.	 Henvisning	til	vejledninger	og	råd



Metode

• Grundlag, - indsigt og forståelse: 
Historiske	 studier,	 registreringer	 og	
analyser	 (Kommune-/kulturarvsatlas	
og	registranter	m.v.)

• Proces; - fælles referenceramme, 
mål og samarbejde:
Information,	samtaler,	 fælles	arbejds-
forløb	og	–oplevelser,	herunder	inspi-
rationsture	 med	 ejere,	 lejere/brugere	
og	interessenter.	Præcisering	af	mål.

• Plan; - handlings- og administra-
tions-grundlag:
Lokalplaner	 (ramme-	eller	byggerets-
givende,	 evt.	 temalokalplaner),	 de-
klarationer.	Vigtigt	at	målene	afpasses	
virkeligheden.

• Realisering og gennemførelse:
Vejledning	 og	 dialog,	 brug	 af	 profes-
sionelle	 og	 gode	 rådgivere,	 prisud-
deling	 og	 påskønnelse,	 fremme	 af	
foregangsprojekter	 der	 kan	 sætte	
standard,	 bevarings-/restaurerings-
fond,	 kommunal	 overtagelse	 og	 evt.	
udtalelelses-/godkendelsesråd	 med	
interessenter	 (ejere,	 brugere	og	byg-
herrer/	investorer/håndværkere)	





Lidenskab og overbevisning slår regler og paragraffer og ejerskab udfordrer regler og paragraffer.

I akademiske kredse er det sjældent og farefuldt at rose; - hellere være på den sikre side og kri-
tisere og problematisere. Den akademiske ”rygmarvs”-problematiseren er absurd og umulig


