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SE POTENTIALET
I BYGNINGSKULTUREN

Det er ren klima- og hverdagsaktivisme at bevare bygnings-
kulturen. Sådan siger forfatter og foredragsholder Signe Wen-
neberg, som i interviewet på side 4 blandt andet slår et slag for, 
at originale kernetræsvinduer ikke bør udskiftes, men i stedet 
efterisoleres og forsynes med forsatsvinduer. 

I Historiske Huse er det vores klare indtryk, at ejerne af fredede 
og bevaringsværdige huse gerne vil være med i den grønne om-
stilling. Desværre er hverken lovgivning eller støtteordninger 
udformet på en måde, der tager hensyn til husenes arkitektur 
og historie. På side 48 præsenterer vi en række forslag, som 
kunne rette op på den situation. Derudover har vi gode råd til 
dig, som ønsker at tætne dit tegltag eller efterisolere din lofts-
konstruktion for at reducere dit energiforbrug. Læs mere på 
side 54-59.

Ved at bevare bygningskulturen kan vi ikke blot spare på klo-
dens ressourcer, men også skabe attraktive steder at bo, arbejde 
og holde ferie. Netop det er målet for det ambitiøse udviklings-
projekt Nakskov 2030, der tager udgangspunkt i byens unikke 
kvaliteter, herunder den velbevarede købstadsbymidte og den 
rå industrihavn. Du kan læse om projektet på side 34. Nakskov 
Havn er også at finde på listen over nominerede til Danmarks 
Smukkeste Havneområde på side 20. Vi foretager kåringen for 

at motivere kommuner, lokalpolitikere, borgere og bygherrer 
til at beskytte havneområderne. 

Kommunalvalget i november er en god lejlighed til at sætte den 
lokale bygningsarv på dagsordenen og sikre, at planlægning og 
bevaring er en prioritet i byrådet. Vi vil i den kommende tid i 
nyhedsbreve, på sociale medier og i pressen sætte ekstra fokus 
på både de gode og dårlige historier ude i kommunerne. Og så 
vil vi give vores medlemmer ammunition i kampen for f.eks. de 
gode bymiljøer, så politikerne kan mærke, at det er noget, der 
optager mange af vælgerne. 

God læselyst

Af Birthe Iuel, direktør i Historiske Huse
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Kontakt os for et  
uforpligtende tilbud 

Eva Bøje Nielsen   
4120 6570   

cons@natmus.dk  

Nationalmuseet Forskning, Samling og Bevaring 
Få professionel hjælp til konservering, restaurering og rådgivning indenfor 

møbler og malerier 
interiører og vægdekorationer 
gobeliner og vægtapeter 
skulpturer og stenmonumenter 
farveundersøgelser 
bøger og arkivalier 
skadedyrsbekæmpelse 
konsulenthjælp og helhedsløsninger 

Læs om spændende projekter på vores blog aktuelbevaring.natmus.dk eller på Facebook @konservering 

Hvordan er din interesse for historiske bygninger opstået?
Jeg er vokset op i Boholteskoven på den nedlagte skovridergård 
til Bregentved Gods, som er et af Danmarks større godser og 
ligger ved Haslev i Sydsjælland. Det var et helt fantastisk sted  
– selv mit hønsehus havde 200 år gammelt bindingsværk. Det 
var et lejet hus, og når godsforvalteren kom på besøg en gang 
om året for at se på, hvordan vi vedligeholdt og istandsatte hus-
et, gik jeg med rundt og lyttede til samtalen om linoliemaling 
og linoliekit. Så min interesse stammer derfra. 

Jeg istandsatte selv min første lejlighed på det indre Nørrebro. 
Den var fra 1880, og det var megasjovt selv at rense stukken fri 
for kalk med en tandbørste og vand. Da jeg flyttede i mit første 
hus med min daværende mand for 21 år siden, satte vi det også 
selv i stand og totalrenoverede inde og ude. De gamle kerne-
træsvinduer blev slebet ned i en lade på Lolland, malet med 
linoliemaling og sat i igen – og fik et ekstra lag glas, så de var 
energirigtige, selv om de var originale. Det var en kæmpe ople-
velse. Siden har jeg sat flere huse i stand selv – og også bygget 
et sommerhus i Gribskov, som var verdens første FSC-certifi-
cerede træhus på pæle.

Når forfatter og foredragsholder Signe 
 Wenneberg troligt istandsætter vinduerne i 
sit fredede hus med linoliemaling, handler det 
ikke kun om at fastholde det autentiske udtryk 
og sjælen i den gamle købmandsgård fra 1870. 
For hende er bevaringen af bygningskultur-
arven ren hverdags- og klimaaktivisme. I dette 
interview fortæller hun blandt andet, hvorfor 
de originale materialer skal bevares frem for 
at bortskaffes i energioptimeringens navn, 
og hvordan hendes søgen efter »den perfekte 
lade« endte med at skabe øget opmærksomhed 
på de mange fine historiske huse i provinsen.

»MAN MÅ 
ARBEJDE 

MED DET, 
DER ER«

Af Mia Tolstrup
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Vi udfører arbejde på bindingsværks-, bevaringsværdige og 
fredede bygninger samt kirker og møller. 
Vi arbejder i hele landet, og alt bliver professionelt udført efter 
de gamle håndværksprincipper af folk med mange års erfaring.
Klik ind på www.hh-bindingsvaerk.dk og læs mere, eller se vores 
store billede galleri fra tidligere udførte opgaver.

Telefon: 2513 7464       •       dennis@hh-bindingsvaerk.dk       •       www.hh-bindingsvaerk.dk

Og nu har du købt et fredet hus på Lolland 
– hvordan kan det være?
Fra 2014 brugte jeg og mine sønner det nybyggede sommerhus 
i Gribskov rigtig meget. Jeg anvender i høj grad mit eget liv i 
mit arbejde med at formidle klima- og hverdagsaktivisme – for-
di jeg kan se, at jeg på den måde får mange med, og det er hele 
idéen med mit virke som aktivist – at få mange med, fordi sagen 
er så vigtig. Og igennem seks år havde det meget handlet om 

at bygge med træ og om bæredygtigt byggeri. Jeg havde lavet 
tv, podcast, workshops, bog, journalistik og billeder derfra. Jeg 
havde holdt mange foredrag om at bygge med træ. Og der blev i 
starten skrevet 50 artikler om året om det hus! Til sidst var der 
ikke mere, jeg kunne sige. Jeg fik sådan lyst til igen at arbejde 
med bygningskulturarv og flytte ind i et historisk hus. Derfor 
besluttede jeg at sælge sommerhuset og i stedet finde sådan et 
gammelt skrummel ligesom det, jeg var vokset op i. 
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Den usynlige forsatsrude 
til  nye og gamle vinduer
Energioptimering og lydreducering – også til termovinduer.r. 
Vinduets udseende ændres ikke.

Monteres direkte på indersiden af fastmonteret, side- 
eller tophængslet vinduesramme.

info@optoglas.dk
Tlf. 59 32 10 32
www.optoglas.dk

OPTOGLAS
®

Gamle vinduer i mikroovn!
– Miljøvenligt og effektivt 

Besøg vores hjemmeside:
www.byggeriets-vinduesrenovering.dk

Tlf.: 36 70 26 20

Godt håndværk gennem
mere end 70 år!
Besøg vores hjemmeside:

www.barsdal.dk
Tlf.: 36 17 83 10

Hvordan fandt du huset?
Da jeg var barn, havde vi en lade, som jeg elskede – det var et 
mulighedsrum. Derfor gav jeg mig til at lede efter en gård med 
en lade, hvor jeg kunne holde foredrag, og hvor mine sønner og 
jeg kunne have lager og afholde smagninger med det ginfirma, 
vi har sammen. Først kiggede jeg i Nordsjælland, men for det 
første fandt jeg ikke noget til salg, og for det andet er der bo-
pælspligt på gårdene, hvilket ikke går, da jeg har en lejlighed 
og et kontor i byen og en hjemmeboende søn. Så søgte jeg om-
kring Haslev – der er så smukt – og så på Stevns, Jungshoved 
og Møn. Undervejs tog jeg folk med på søgningen. Jeg delte 
nogle af de huse, jeg fandt, på Instagram under hashtagget 
 #denperfektelade. Det voksede til min store overraskelse, så der 

var op mod en million eksponeringer om ugen på de delinger 
af bygningskulturarv. Pludselig var der en, der foreslog mig at 
kigge på Lolland. Jeg tog herned og fandt via en følger den her 
gamle købmandsgård i en lille havneby. Den er 100 procent fre-
det og helt fantastisk. Samtidig er det en fleksbolig, så jeg kan 
bo to steder. Så jeg slog til og overtog huset den 1. april.  

Hvorfor delte du din husjagt med andre på Instagram?
Jeg brænder for at formidle bæredygtighed som massekommu-
nikation – det vigtigste, vi formidlere kan gøre i klimakrisen, 
er at fortælle historier om hverdagsaktivisme og bæredygtig 
livsstil på en måde, så vi får flere med os. Det er den eneste 
grund til, at jeg er på Instagram – jeg har en forpligtelse til at 

»Jeg fik sådan lyst til igen at arbejde 
med bygningskulturarv og flytte ind 
i et historisk hus. Derfor besluttede 

jeg at sælge sommerhuset og i stedet 
finde sådan et gammelt skrummel 
ligesom det, jeg var vokset op i.«
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T +45 6252 1054
info@nordisknhl.dk
www.nordisknhl.dk

Alt i kalk og mørtel til restaurering og vedligeholdelse af historiske huse
40 års erfaring med vedligeholdelse, bevaring og udvikling af fredede og bevaringsværdige huse 

Drachmann Arkitekter arbejder med 
byggeprojekter fra start til slut og 
hjælper private bygherrer med:

Forundersøgelser 
Handlingsplaner
Rådgivning i forbindelse med køb 
Værdisætning 
Skitsering & byggeprogram 
Myndighedsdialog & ansøgning 
Projektering & udbud 
Udførelse & byggeledelse

drachmann-arkitekter.dk
mail: info@drark.dk / tlf: 3411 1101

fortælle om bæredygtighed og alle de stofområder, der ligger 
derunder, til mange. Til at bruge min platform. Lige nu bruger 
jeg den så på at se, om vi kan skabe en geografisk revolution! 
Væk fra de store byer. Væk fra at klumpe os sammen i en dyr 
boligmasse, hvor vi skal arbejde meget for at tjene meget for at 
bo dyrt. Måske kan man gøre noget andet. For eksempel synes 
jeg, at Lolland-Falster er virkelig undervurderet. Det minder 
meget om min barndoms landskab med godser, stengærder og 
skove – det har jeg savnet. Her er også rigtig mange fine, gamle 
huse, som vi må se at få reddet og passet på. 

Derfor har jeg brugt min Instagram-konto til at vise de unge 
mennesker på boligmarkedet, at der findes rigtig meget skøn 
bygningskulturarv andre steder i landet – og at hvis de får fing-
re i sådan et hus, skal de holde øje med det, de måske ikke ved, 
at de skal sørge for at redde i tide: Originale gulvbrædder, indre 
trapper, kernetræsvinduer og originale døre. Ofte vil ejendoms-
mægleren sige, at det skal udskiftes i energirenoveringens navn. 
Men man kan faktisk nøjes med at efterisolere og sætte ekstra 
glas på vinduerne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var flere, der 
gjorde opmærksom på, at man skal værne om de her ting. 

» Jeg delte nogle af de huse, jeg fandt, på Instagram 
under hashtagget  #denperfektelade. Det voksede 
til min store overraskelse, så der var op mod en 

million eksponeringer om ugen på de delinger af 
bygningskulturarv.«
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Trætjære, linolie, søm, pigmenter, tjæret værk, linoliefarver m.m. 
Produkter til bevaring af træ.

SKIBSPRODUKTER ∙ BYGNINGSBEVARING
MARINEPRODUKTER

RESTAURERING ∙ SKIBSBEVARING

Claessons Trätjära AB • Stenkolsgatan 5 
417 07 Göteborg

www.claessons.com

Hvad gør du selv for at værne om dit fredede hus?
Jeg bruger en del tid i den gamle have, og så går jeg og bikser 
med at sætte dørene og vinduerne i stand med linoliemaling. 
Vinduer er min absolutte mærkesag, når det kommer til histo-
riske bygninger. Jeg synes også, der bliver lavet alt for mange 
nye køkkener og badeværelser. Jeg har et gammelt badeværel-
se, der oprindeligt var grønsagskøkken, da huset blev bygget 
i 1870. Dengang var der das i gården, og i 1928 blev der sat 
badekar og toilet ind i huset. Badeværelset er fuldstændig ufor-
andret siden dengang. Her var desværre ikke noget køkken, jeg 

kunne redde, for det er blevet revet ned. I stedet har jeg bygget 
et køkken, der ser ud, som det ville have gjort for 100 år siden 
med fritlagte rør, forrammer og køkkenblå låger. 

Desuden har jeg et godt tip om håndværkere, synes jeg: Jeg har 
virkelig gode erfaringer med at hyre ældre, lokale håndværke-
re, som har stor erfaring med de gamle huse her på Lolland. 
Jeg er meget imponeret af de håndværkere, jeg har arbejdet 
sammen med hernede.
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Hvilke glæder oplever du som ejer af et historisk hus?
Huset er fyldt med sjæl – det er dét, historiske huse kan. Det er 
et kæmpe hus på 286 kvadratmeter plus loft, kælder og stald-
bygning, og det er sjovt, at der er så meget plads. Huset har lidt 
sin egen vilje, og det er, som om det drager mennesker. Pludse-
lig dukker der nogen op, som gerne vil bo her i en periode, hvis 
de f.eks. skal arbejde i nærheden. Mine sønner og deres venner 
tager også herned, og det har intet at gøre med, om jeg er her 
eller ej. Det er stedet, der trækker. 

Hvad er udfordringerne ved at have et fredet hus?
Jeg synes, det er unødigt svært at få hul igennem til Slots- og 
Kulturstyrelsen. Det er ikke medarbejdernes skyld – det er sy-
stemet, der er blevet for svært for ikke-arkitekter at tilgå. Når 
man nu gerne vil følge alle forskrifterne og f.eks. bruge linolie-
maling, så er det svært at skulle vente mange uger på en tilla-

delse – især når man gerne vil male nu, fordi maleren har tid, 
og solen skinner. Jeg synes, at vi, der gør det rigtigt, får lidt for 
mange benspænd, samtidig med at dem, som smider de origina-
le vinduer på lossepladsen eller laver andre graverende fejl, ikke 
bliver opdaget. Desuden har jeg en idé: Jeg kunne tænke mig, 
at der blev gjort mere ud af at frede de originale haveplaner og 
gamle udendørs bygninger som lader og drivhuse. 

Hvorfor giver det mening for dig som klimaaktivist 
at arbejde med at bevare bygningskulturarven?
Det er ren klimaaktivisme at fokusere på bygningskulturarven. 
Måden, vi bygger og bor på, er det, der sætter det allerstørste 
CO2-aftryk over en livsperiode. Fyrre procent af vores sam-
lede udledning. I de seneste årtier har vi lagt vores forsyning 
an på, at vi brænder ressourcer af. Det vil sige, at fine, gamle 
dannebrogsvinduer, døre og trapper blive brændt af i kraft-
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Projektarbejde og fagrådgivning for private, erhverv og i off entligt regi
med særlig fokus på bygningsarven og de unikke kulturmiljøer

Projektarbejde og fagrådgivning for private, erhverv og i off entligt regi

Restaurering og bevaring  |  Udvikling og fornyelse
Materialgaarden
Hverringevej 185
5300 Kerteminde

+45 65 32 16 47
kontakt@vaag.dk
www.vaag.dk

CVR: 20450495 Fuglegårdsvej 6 · 4892 Kettinge
Tlf. 54 87 43 00

Vi restaurerer og vedligeholder fredede 
og bevaringsværdige bygninger efter 
det gamle håndværk og har 
medarbejdere, der er uddannede og 
specialiserede i dette.

Læs mere på vores website, eller 
kontakt os for en uforpligtende snak.

varmeværker. Moder natur kan ikke nå at genskabe alle de 
ressourcer og alt det kernetræ – så det er bydende nødvendigt, 
at vi holder op med at brænde det af. Som du kan høre, er det 
et vigtigt led i min hverdags- og klimaaktivisme, at jeg bruger 
Instagram til at skabe opmærksomhed omkring de her sager. 
Jeg håber at kunne gøre en forskel, så vi sammen kan gøre en 
forskel.

Hvordan oplever du politikernes interesse
for at bevare bygningskulturarven?
Den er ikkeeksisterende. Politikerne, Energistyrelsen og pro-

ducenter af nye byggematerialer – ofte af tvivlsom kvalitet i 
forhold til originale materialer – står bag den ofte uimodsagte 
kapitalistiske og materialistiske kultur, som opdrager folk til at 
udskifte de gamle vinduer for at energioptimere. Men hvorfor 
skifte noget, som virker og faktisk er bedre end det nye? Mine 
vinduer er 150 år gamle, de er rigtig pæne, og de fungerer med 
fortsatsrammer, som jeg snart får sat på i køkkenet. Jeg har 
nogle enkelte vinduer på 20 og 40 år, og de er rådne, grimme 
og helt til rotterne. Det er de allerældste, der holder allerbedst. 
Man må arbejde med det, der er.   ◆

»Det er ren klimaaktivisme at 
fokusere på bygningskulturarven. 

Måden, vi bygger og bor på, er 
det, der sætter det allerstørste 

CO2-aftryk over en livsperiode.«

OM SIGNE WENNEBERG
Signe Wenneberg er klimaaktivist, forfatter, foredragshol-
der, uafhængig journalist og ginproducent. Hun skriver 
dagligt om bæredygtighed og hverdagsaktivisme – for ti-
den primært digitalt – på sin blog, signewenneberg.dk, og 
Instagram, @signewenneberg, hvor hun har over 66.000 
følgere. 

Signe Wenneberg er uddannet retoriker og kulturjourna-
list fra Københavns Universitet og mangeårig kulturjour-
nalist på dagblade, magasiner, blog, tv og senest podcast. 
I dag arbejder hun som selvstændig rådgiver og formidler 
med speciale i bæredygtighed og er desuden medlem af 
Madkulturens og Frilands bestyrelse, hvor hun byder ind 
med sin viden om bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi. 
Hun har været formand for Miljømærkenævnet, siddet tre 
år i Det Etiske Råd og siddet i Realdanias bedømmelses-
udvalg Underværker.

Hendes vej til at formidle klima, miljø og bæredygtighed 
er gået gennem maden og siden haven. I 2001 arbejdede 
hun bl.a. som freelance rådgiver for Fødevareministeriet, 
og året efter udkom ’Den første have’ – den første af hen-
des i alt 18 fagbøger om bl.a. have, klima, byggeri og grøn-
ne hverdagstips.  

Signe Wenneberg har lavet flere tv-programmer, her under 
’Sommerdrømmehuset’ på TV2 i 2015, der dokumenterede 
hendes arbejde med at opføre ’Brombærhuset’ – verdens 
første FSC-certificerede træhus på pæle i Gribskov. Hu-
set var tænkt som en case, der let lod sig kommunikere, 
og det fik bred mediedækning. Signe Wenneberg udgav 
også bogen ’Byg bæredygtigt’ om projektet. 

Siden 2018 har hun produceret øko-certificeret spiri-
tus med sine unge sønner i firmaet Wenneberg & Søn-
ner Botanisk Gin. Sidste år gik hun på jagt efter et hus 
med en tilhørende lade, hvor virksomheden kunne få 
plads til lager og afholdelse af ginsmagninger. En del 
af de huse, hun kiggede på, delte hun på Instagram 
under hashtagget #denperfektelade for at skabe fo-
kus på #bygningskulturarv. Billederne fik hundredvis 
af kommentarer, hvilket har bidraget til at skabe op-
mærksomhed omkring de mange smukke historiske  
huse i provinsen. Læs mere på signewenneberg.dk og  
@signewenneberg på Instagram.
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Af samme årsag tilbyder Bøjsø også en 
portefølje af hængsler, greb, anverfere, 
stormkroge og hjørnebånd. De fås alle i 
forskellige varianter for at sikre, at vin-
duet eller døren får det autentiske visu-
elle udtryk, der understøtter bygningens 
fortælling. 

VÆRNER OM DET  
OPRINDELIGE HÅNDVÆRK
De eksklusive, skræddersyede løsninger 
har været Bøjsøs varemærke, siden Las-
se Sørensens far, Bøje Sørensen, åbnede 
sit lille snedkeri på fødegården i Jylland  
i 1972. Her specialiserede han sig i vin-
duer og døre i specialmål, hvilket der 
ikke var ret mange andre, der kunne le-
vere i 70’erne og 80’erne. »Det ligger i 
vores DNA, at vi gør det, de andre ikke 
gør,« udtaler Lasse Sørensen og uddy-
ber: »Gennem tiden har dygtige arki-
tekter og håndværkere sat deres smukke 

præg på den danske bygningskultur, og 
det ligger dybt i vores værdigrundlag, 
at vi gerne vil bevare den for de kom-
mende generationer. Det går godt i tråd 
med, at vi også værner om det oprindeli-
ge håndværk. Vores produktion foregår 
under dansk tag, og her i huset bruger 
vi ikke kun fancy robotter og maskiner, 
men også godt gammeldags håndelag og 
snedkerarbejde.«  

DET HISTORISK KORREKTE DESIGN 
ER DET MEST BÆREDYGTIGE
De håndværksmæssige kompetencer 
bliver blandt andet anvendt på sibirisk 
lærke træ, der bruges til den udvendi-
ge del af vinduerne. »Træet er skåret af 
200 år gamle stammer, der ikke suger 
fugt og vand. Dermed kan der ikke op-
stå råd, og træet har en usædvanligt god 
holdbarhed. For at sætte en ekstra streg 
under kvaliteten giver vi 20 års garanti 

mod rådskader, hvis blot kunderne følger 
vores vedligeholdelsesvejledning,« siger 
Lasse Sørensen. 

Designet har også betydning for hold-
barheden, pointerer han: »Vi vælger 
den tunge trækvalitet for at bevare den 
autentiske træstruktur og nostalgi fra 
de klassiske vinduer. Samtidig prøver 
vi altid at komme så tæt på de origina-
le vinduers udseende som muligt. Det 
historisk korrekte design er det mest 
bære dygtige, fordi vinduerne ikke skal 
skiftes, efterhånden som moden ændrer 
sig.«

Efter næsten fem årtier i branchen har 
Bøjsø erfaringsgrundlaget til at hjælpe 
både private boligejere, institutioner og 
boligforeninger med at skabe de unikke 
vinduer, som bevarer det originale ud-
tryk i deres historiske bygninger.

Bøjsø Døre og Vinduer blev 
grundlagt i 1972 og har 43 
medarbejdere. Siden 2017 
har Bøjsø været en del af 
det børsnoterede Inwido, 

Europas største vindueskon-
cern og et naturligt hjem for 
regionens stærkeste firmaer 
inden for komfort, indeklima 

og tryghed. 

I 2020 omsatte Inwido for 6,7 
milliarder SEK og havde en 
operationel EBITA-margin 
på 10,9%. Inwido beskæfti-
ger ca. 4400 medarbejde-
re og har virksomheder i 

Danmark, Estland, Finland, 
Irland, Litauen, Norge, Polen, 
Rumænien, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland og Østrig.

Du kan følge Inwidos  
rejse på LinkedIn og  

www.inwido.com.

FAKTA

Gennem de seneste år er klimaet for alvor 
kommet i fokus, når danskerne renoverer de-
res hjem. 

Produkterne fra Bøjsø Døre og Vinduer ef-
terlever alle nutidens lovpligtige krav til 
energi-performance, men det er ikke den 
primære årsag til deres popularitet, fortæl-
ler virksomhedens direktør, Lasse Sørensen:

»Vores kunder er passionerede, kompromis-
løse mennesker, som ønsker at bevare sjælen 
og det klassiske udtryk i deres fredede eller 
bevaringsværdige ejendomme. De koncen-
trerer sig typisk ikke om CE-mærkninger, 
u- og g-værdier. Det forventer de, at vi har 
styr på. Vores koblede vinduer har nogle 
af de bedste værdier på markedet, når det 
kommer til isoleringsevne samt reduktion 
af kulde nedfald og støj, og samtidig værner 
de om historien og æstetikken. Vi kobler det 
bedste fra begge verdener.« 

DETALJERNE UNDERSTØTTER  
HUSETS HISTORIEFORTÆLLING
Bøjsøs koblede vinduer består af to vindues-
rammer, som er koblet sammen og åbner 
som ét vindue. Den yderste ramme har tyn-
de, gennemgående sprosser, som er udstyret 
med enkeltlagsglas, mens den inderste har 
en diskret tolags-energirude. 

»Takket være det lette, elegante design med 
de slanke, håndkittede sprosser har vores 
koblede vinduer en særlig evne til at lukke 
lyset ind og sprede det i den hvide profile-
ring. Det har stor betydning, da mange hi-
storiske huse har ret små vindueshuller,« 
forklarer Lasse Sørensen og fortsætter: 

»Vores kunder lægger meget vægt på, at vin-
duerne har de rigtige proportioner samt den 
lethed, der passer til husets oprindelige stil. 
De vil gerne tilføre de rigtige elementer, så 
huset bevarer sin ånd.«

Hos Bøjsø holder de af 
huse med historie. Det 
gør vinduesproducen-

tens kunder også, og 
derfor investerer de 

gerne i skræddersyede 
løsninger for at bevare 

sjælen og det autentiske 
udtryk i deres fredede 

og bevaringsværdige 
ejendomme. 

MED ØJE FOR DET ORIGINALE

A N NO NC E
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Må vi købe jeres 
gamle vinduer og 

døre til brug på 
genbrugsopgaver?

Kattinge Bygade 24B • 4000 Roskilde
Tlf.: 22 25 69 11 • lennart@studinski.dk
www.klassiske-vinduer.dk

Byg din egen 
havestue eller 

skillevæg af brugte 
vinduer.

Anker Ravn Knudsen Arkitekt m.a.a.
Frøsvej 10 · 6630 Rødding · Tlf.: 7022 8737/2032 6737

tegnestue@ankerravnknudsen.dk · www.ankerravnknudsen.dk

Bevaringsværdige bygninger    
Fredede bygninger    Restaurering     Kirkesager

Bygningsanalyse og opmåling

Vi er en nation vendt mod havet med stolte traditioner indenfor 
søfart. I Danmark er der over 400 havne, der forbinder os med 
havet – åhavne, fjordhavne, sundhavne, kysthavne, fiskerihavne, 
industrihavne, færgehavne og lystbådehavne. Havnen er en me-
tafor for hjem og tryghed, men også stedet hvor vi forbindes 
med den store verden og eventyret. Havnenes brug og historie 
har sat sig tydelige spor i bygninger, omgivelser og landskaber. 
De er et stykke af Danmarks sjæl, der ligger derude og skaber 
atmosfære og forbinder os med jorden og havet.

Flere danske havne kan føre deres historie mange hundrede år 
tilbage – og f.eks. i Svendborg og Ribe kan man stadig se spor 
af den gamle middelalderhavn, og mange steder kan man fin-

de middelalderens pakhuse som en helt afgørende del af hav-
nens DNA. I det hele taget ligger sporene fra mange perioder 
ofte oven i hinanden – både fra renæssancen, den florissante 
handels periode og fra industrialiseringen.

HAVNEOMRÅDER ØDELÆGGES FLERE STEDER
»Havne og havnemiljøer er fyldt med fortællinger og histori-
ske spor, samtidigt med at beliggenheden ved vandet har gjort 
havnene til eftertragtede bolig- og erhvervsområder. Desværre 
er det flere steder sket uden respekt eller omtanke for områ-
dernes originale arkitektur og historie. Mange havne har, for at 
sige det groft, fået smadret et eller flere unikke havneområder. 
Men historiske huse og miljøer er i høj kurs, og respekt for de 

De danske havne rummer både kulturhistorie, bygningskultur og rekreative kvaliteter. 
Men mange steder har trangen til at bygge, bo og arbejde på havnen ført til, at hele 
eller dele af havnens historiske spor og miljøer er blevet ødelagt eller udvandet. For at 
motivere kommuner, lokalpolitikere, borgere og bygherrer til at beskytte havneområ-
dernes kvaliteter kårer Historiske Huse nu Danmarks Smukkeste Havneområde.

NU SKAL
DANMARKS 
SMUKKESTE
HAVNEOMRÅDE
KÅRES
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Hos 100%LINOLIE forhandler vi produkter fra 
Allbäck samt Linolie & Pigment. Vi har showroom 
på Ellekær 5A, 2730 Herlev samt webshop på 
www.100procentlinolie.dk

• Linolie
• Linolievoks 
• Tjære
• Tonkinlak
• Håndrevede pigmenter
• Guldbergs håndlavede pensler

Showroom har åben efter aftale. Se mere på 
www.100procentlinolie.dk, eller ring 
på telefon 52 39 09 06.

www.100procentlinolie.dk

Vi har specialiseret os i renovering og vedligehold af 
fredede  og bevaringsværdige bygninger. Af historiske 
bygninger favner vores CV blandt andet Frederiksberg Slot, 
Frydenlund Slot, Fredensborg Slot og Den Jødiske Synagoge.  

Vi udfører:
• Vinduesrenoveringer med linolie
• Ådring og marmoreringer 
• Kalkning af facader og vægge
• Guld og slagmetal
• Lim og mosfarve
• Retoucheringer på alle typer underlag
• Stucco lustre

Jacobsen & Ringvei’s Eftf. ApS.
er en del af J&R Gruppen

Jacobsen & Ringvei’s Eftf. ApS 

En malervirksomhed 
fra 1973 

oprindelige spor og fortællinger gør tværtimod velindpassede 
boliger og kontorbygninger på havnen mere attraktive,« for-
tæller Johan Hage, udviklingschef i Historiske Huse.

Nogle af vores havne er gamle og idylliske og er vokset ind i 
nutiden med mange spor af fortiden, ofte fordi de ikke længere 
er aktive erhvervshavne, men til gengæld fortæller en historie. 
Andre er store og aktive havneområder, som har udviklet sig 
til at håndtere industri og udskibning af store mængder gods. 
Industrihavnen er præget af en rå charme, der måske udfor-
drer folks opfattelse af skønhed, men ikke desto mindre har sin 
egen charme. Her finder man de store gamle rederikontorer fra 
historicismen, men også de nyere siloanlæg, gasværker, værfts-
haller, smedjer og pakhuse.

HAVNEN ER MERE END ET UDSIGTSPUNKT
»Havneområderne fremstår ofte rodede, komplekse og uover-
skuelige. Men det er også en del af charmen – det selvbyggede, 
rummelige og ikke planlagte, med hemmelige kroge og lommer. 
Havnene er jo vidt forskellige, og det er netop de forskellig-

heder, der er værd at bevare, og som vil have stor gavn af f.eks. 
en lokalplan, der udpeger de huse og miljøer, der er værd at 
passe på,« udtaler Johan Hage. 

Konkurrencen har til formål at sætte fokus på velbevare-
de del-miljøer i forskellige havne, der kan rumme alt fra små 
fisker huse til gamle industribygninger, pakhuse og siloer. 

»Vi vil med konkurrencen gerne vække den lokale stolthed og åbne 
folks øjne for, at der ligger nogle historiske og kulturelle perler i 
byens havn, som risikerer at forsvinde eller blive udvandet, hvis 
ikke de bliver beskyttet,« understreger Johan Hage og fortsætter:

»Hvis man vil undgå at have meget ensartede og historie løse 
havneområder over hele landet, bør de kulturhistoriske og 
arkitektoniske værdier være udgangspunktet for en videre-
udvikling af havnen. Det kræver, at befolkning, politikere og 
forvaltninger får blik for disse værdier og er med på, at havnen 
er mere end bare et udsigtspunkt til vandet og et uudnyttet 
tomrum for bolig- eller kontorblokke.«

Arkitekter MAA
Byggeøkonomer MDB
Danske Ark

Fredede og bevaringsværdige 
bygninger

Varmings Tegnestue ApS
Kronprinsessegade 8
1306 København K

tlf. 33 11 22 13
mail@varmings-tegnestue.dk
www.varmings-tegnestue.dk

Store Kongensgade 79, København
Christianssæde, Maribo
Bakkehuset, Frederiksberg
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Tagvinduer af Støbejern
Lokalt producerede 
historiske støbninger

Se mere på 
historiskestobninger.dk

DE 15 NOMINEREDE 
HAVNEOMRÅDER I 
KONKURRENCEN ER:

|  Kallerupgade 6  |  2640 Hedehusene |
|  Telefon 22 14 50 02  |  mail@martinfunch.dk  |  www.martinfunch.dk  | 

Specialiseret rådgivning inden for 
energi, indeklima og installationer i 

fredede samt bevaringsværdige bygninger.

Allinge Havn

Københavns indre havn med Flådens Leje

Bandholm Havn

Dragør Havn 

Nakskov Havn Esbjerg Havn Skagen Havn Ribe Åhavn 

Næstved Havn (Funkishavnen) Rudkøbing Havn Hobro Havn Aarhus Havn (Bassin 3 m.m.)

Svendborg Havn Odense Havn (Østre del) Marstal Havn
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Mickael Bille Bjørn     tømrermester     www.hausbau.dk     T: 21 49 49 38
Vi er klar til at stå for hoved- og totalentreprisen, men tager også med glæde alt tømrerarbejdet eller løser enkeltopgaver efter dit 
behov. Vi er medlem af Dansk Håndværk, og derigennem underlagt garantiordningen. H A U S B A U

◆  Henrik Harnow, direktør for Odense Bys Museer
◆  Rene S. Christensen, forsknings- og samlingschef hos 

Danmarks Jernbanemuseum
◆  Mette Guldberg, arkivar i Esbjerg Stadsarkiv og tidlige-

re museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet

◆  Caspar Jørgensen, specialkonsulent i Slots- og  
Kulturstyrelsen

◆  Signe Hommelhoff, arkitekt og bestyrelsesmedlem  
i Bevaringsværdige Bygninger

Bag nomineringerne står Historiske Huses uvildige og frivillige ekspertpanel:

SÅDAN STEMMER DU
Konkurrencen løber fra tirsdag den 

26. oktober til søndag den 7. november. 
Vinderen offentliggøres  

tirsdag den 9. november kl. 10. 

Alle danskere kan fra den 26. oktober afgive 
deres stemme online på www.historiskehuse.dk, 
hvor man også kan se film og billeder af alle de 

15 nominerede havne. Her kan man desuden 
se forskellige ”skrækeksempler” på havne-
områder, hvor bolig- og erhvervsbyggeri 

er ude af trit med havnens oprinde-
lige miljø og æstetik. 

 

A N NO NC E

Gennem mere end 40 år som bygnings-
ingeniør har Peter Thunbo opbygget en stor 
erfaring inden for bl.a. forsikringssager, kø-
bersyn, tilstandsrapporter, energimærkning 
og bygherrerådgivning. Især sidstnævnte 
bliver mere og mere relevant, fortæller han: 

»Reglerne i bygningsreglementet BR18 og 
de krav, der stilles i forbindelse med bygge-
ansøgninger, betyder, at det næsten kan 
være umuligt at gennemføre et byggeprojekt 
uden en bygherrerådgiver. Jeg hjælper med 
at finde de rigtige entreprenører og under-
rådgivere, som kan sikre, at byggeriet udfø-
res inden for lovens rammer. Samtidig sør-
ger jeg for, at projektet bliver udført til den 
tid, kvalitet og pris, som bygherren ønsker. 
Dermed effektiviseres byggeriet, og mine 
kunder ender ofte med at spare væsentligt 
mere, end hvad de skal betale mig i honorar.«

STOR ERFARING MED FREDEDE HUSE   
Peter Thunbo bor selv i et fredet hus og ken-
der alt til de udfordringer, som kan gøre sig 
gældende i den forbindelse. Det kan f.eks. 
være problemer med fugt, varme, ventilation 
eller tidligere ombygninger, som er dårligt 

udført. »Især ved bygninger i flere etager, 
som f.eks. godser, stiller BR18 krav om, at 
brandsikring og bærende konstruktioner 
skal godkendes af specialister som brand-
teknikere og statikere. Her kan jeg som byg-
herrerådgiver hjælpe med at finde de rigtige 
rådgivere og varetage dine ønsker over for 
dem,« siger han og fortsætter:

»Jeg hjælper med at omsætte dine ønsker til 
et bygbart projekt inden for de rammer, som 
udstikkes af BR18 og Slots- og Kultursty-
relsen. Jeg fungerer som bindeled mellem 
bygherren, arkitekten og styrelsen, og jeg 
taler altid bygherrens sag. Jeg er lidt som en 
edderkop, der sidder midt i spindet og sørger 
for, at det hele fungerer.«

 
 

Et byggeprojekt er ofte 
en kompliceret sag, hvor 

mange regelsæt skal 
overholdes – ikke mindst 

når der er tale om fre-
dede bygninger. Som 

bygherreråd giver om-
sætter Thunbo Consult 

dine ønsker til et byg-
bart projekt, der ikke 

blot overholder  
lovens krav, men også 

alle aftaler omkring 
kvalitet, tidsplaner og 

økonomi.

THUNBO CONSULT  
STYRER DIT BYGGEPROJEKT

THUNBO CONSULT KAN BL.A. HJÆLPE DIG MED:
◆ Myndighedskontakter
◆ Forsikringssager i forbindelse med ejerskifte
◆ Skimmelsager
◆ Sætningsskadeafklaringer
◆ Naboorienteringer
◆ Gennemførelse af købersyn ved køb af ejendomme
◆ Termografering af ejendomme og tekniske anlæg
◆ Entrering og styring af rådgivere, entreprenører og leverandører
◆  Gennemførelse og styring af enhver form for byggeri og renovering
◆  Afholdelse af byggemøder, tids-, økonomi- og kvalitetsstyring  

af byggeri og renovering
◆ Gennemførelse af mangelgennemgange og aflevering
◆ Gennemførelse af 1- og 5-års gennemgange

 

info@thunboconsult.dk
www.thunboconsult.dk

Tlf.: 4548 5292

BYGHERRERÅDGIVNING
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Naturlige fugt- og indeklimaløsninger 
 
Vi har nøje udvalgt gode, naturlige og miljøvenlige fugt- og  

indeklimaløsninger, der opfylder de aktuelle og langsigtede  
behov for sunde boliger og bygninger.

Enhver udfordring med fugt og indeklima skal vurderes med  
udgangspunkt i den specifikke bygning og dens formål.

www.byggros.com

Indeklimaplader
Pudsemørtler
Kalkmørtler

Book et møde med
en teknisk konsulent
Tlf.: 59 48 90 00
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SPECIALISTER I RESTAURERING
Murer-, flise- og tagarbejde  • Restaurering • Specialpuds • 
Stuk, gesimser og kvader • Kirker • Fredede bygninger • 
For både private og erhvervskunder

V. Åby A/S

De fire bygninger på Havnegade 21-27 indtager ikke blot en 
prominent plads langs indsejlingen til Københavns Havn, men 
også i dansk arkitekturhistorie. Havnegade ligger i kvarteret 
Gammelholm, som i 1800-tallet blev omdannet til en ny bydel, 
efter at Søværnets orlogsværft flyttede til Nyholm. Arkitekten 
bag bebyggelsesplanen var Ferdinand Meldahl, og i 1865 op-
førte han Havnegade 23 som en af de første større bygninger i 
den nye bebyggelsesplan – et pompøst palads i venetiansk re-
næssancestil, der blev hjemsted for Statsanstalten for Livsfor-
sikring samt Navigationsskolen. 

Havnegade 21 blev opført i 1868 som en klassisk københavner-
beboelsesejendom, mens den nuværende bygning på Havnegade 
25 blev bygget i nationalromantisk stil i 1906, da Statsanstal-
ten for Livsforsikring havde behov for mere plads. I 1933 blev 
den nuværende bygning på Havnegade 27 opført i art deco-stil 
– igen på grund af pladsmangel. Dermed repræsenterer de fire 
bygninger tilsammen et arkitektonisk spænd på næsten 70 år. 

EN PERLE GEMT BAG GIPSPLADER OG HVID MALING
I flere årtier fungerede Havnegade 21-27 som domicil for Vej-
direktoratet. I november 2018 flyttede organisationen ud, og 

bygningerne blev købt af ejendoms- og servicevirksomheden 
Jeudan. 

»Da vi overtog dem, var deres oprindelige kvaliteter gået tabt  
– ofret på effektivitetens alter. Korridorer og skillevægge øde-
lagde de oprindelige rumforløb, mens stuklofter og farvestrå-
lende dekorationer var skjult bag gipsplader og hvid maling. 
Vi kunne se, at der lå en perle klar til at blive udviklet, og at 
alle lagene skulle skrælles af for at fremkalde bygninger-
nes individuelle kvaliteter,« udtaler Anders Rønne-Skall, der 
som designdirektør i Jeudan er ansvarlig for ombygninger og 
istandsættelser af virksomhedens mere end 200 ejendomme i 
København, hvoraf 50 er fredede.

FUNKTIONALITETEN I KULTURARVEN 
På grund af opgavens størrelse hyrede Jeudan en tegnestue med 
ekspertise i fredede og bevaringsværdige bygninger. Sammen 
blev de enige om at skabe maksimal fleksibilitet i lejemålene, 
således at lokalerne kunne lejes ud til flere små og mellemstore 
virksomheder. Det skulle bl.a. være muligt at leje en hel etage 
på tværs af husnumrene. Den fleksibilitet opnåede de bl.a. ved 
at genskabe et trapperum i nummer 23, som var blevet revet 

Da ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan overtog Havnegade 21-27 i det 
centrale København, var de unikke bygningers originale struktur og udtryk blevet 
sløret til ukendelighed af talrige ombygninger. Strategien for det efterfølgende 
restaureringsarbejde har været at aktivere bygningskulturarvens potentiale. Dermed 
er det lykkedes at skabe 21 erhvervslejemål, der forener et autentisk æstetisk interiør 
med al den funktionalitet, som kræves af et moderne kontormiljø.

BEVARING OG 
BUSINESS CASE
GÅR HÅND I HÅND

Navigationsskolens festsal er bragt tilbage til den storslåethed, som den oprindeligt havde. / Foto: Mikael Schilling

Af Mia Tolstrup

Foto: Mikael Schilling
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ned, da bygningen blev lagt sammen med nummer 25 i starten 
af 1900-tallet. »På den måde kunne vi overholde brandmyndig-
hedernes krav til flugtveje og samtidig føre arkitekturen tilbage 
til det oprindelige gennem en nyfortolkning af den oprinde-
lige, men nu nedrevne, svære B&W-trappe. Vores strategi var 
at aktivere potentialet i kulturarven og dermed skabe et nyt 
kapitel i bygningshistorien, ved at bygningerne forsat kan bru-
ges optimalt i mange år,« fortæller Peder Elgaard, tegnestuens 
grundlægger og direktør. 

Den strategi er der flere andre eksempler på i det omfattende 
restaureringsarbejde af de godt 8.800 kvadratmeter. De store, 

gennemlyste rum er blevet genåbnet for at skabe moderne stor-
rumskontorer. Ligeledes er tilgængeligheden blevet forbedret 
ved at reetablere en tidligere indgangsdør i nummer 25 og in-
stallere en platformlift, som fører til den høje stueetage, hvor 
elevatoren befinder sig. Således har kørestolsbrugere nu fuld 
niveaufri adgang til hele Havnegade 23-27, der før var utilgæn-
gelige for dem. 

INTEGRERER TEKNIKKEN OG LØFTER ARKITEKTUREN
Et moderne kontormiljø kræver en række tekniske installa-
tioner for at leve op til myndighedernes krav og tilfredsstille  
lejerne. Løsningerne kræver ofte meget plads, men i Havnegade 

21-27 er det lykkedes at integrere dem på en diskret måde, der 
både respekterer bygningernes fortid og samtidig sikrer deres 
fremtid, da installationerne kan opgraderes, uden at det kræver 
ombygning. 

»I Havnegade 23 genskabte vi to ottekantede tegl-skorstene, 
der går fra kælder til kvist. De fungerer nu som installations-
skakte indeholdende ventilation, datakabler m.m. Vi placere-
de alle møderum strategisk mod nord for at minimere sol- og 
varme påvirkningen i disse ofte varme rum og for at kunne ven-
tilere dem mekanisk via skorstenene. Rent arkitektonisk løfte-
de skorstenene hele bygningen og understregede dens position 
på kajkanten,« beretter Peder Elgaard. 

Denne løsning gav ligeledes mulighed for at genetablere den 
30 kvadratmeter store navigationsbalkon over tagryggen mel-
lem de to skulpturelle skorstene. Navigationsbalkonen var et 
oprindeligt element, hvorfra Navigationsskolens elever kunne 
øve navigation med udsigt over hele København og Amager, og 
sammen med den genskabte indgangsdør og de to skorstene er 
symmetrien blevet genskabt i paladsets facade.

»Ved at genskabe de oprindelige hovedindgangsdøre i nummer 
23 og 25 har vi skabt flugtvejsmæssig, tilgængelighedsmæssig 
og funktionel basis for en helt anden og mere fremtidssikret 
brug af bygningerne. Derudover får de respektive bygninger 
også deres egen identitet tilbage, og fortællingen om de indivi-
duelle bygninger bliver større og stærkere – med andre ord er 
potentialet i kulturarven til fulde blevet aktiveret til glæde for 
bygherre, brugere og byen,« udtaler Peder Elgaard. 

BYGNINGSARKÆOLOGISKE 
UNDERSØGELSER SKABER VÆRDI
Elevatoren i nummer 25 befinder sig i en farverig trappeopgang, 
der er ført tilbage til Poul Gernes’ oprindelige design, ligesom 
bygningernes andre autentiske detaljer og dekorationer er blevet 
restaureret eller genskabt. »Inden byggeriet gik i gang, gjorde 
vi som altid et meget grundigt forarbejde gennem byggesags-
arkivet, billedarkiver og tegningssamlinger. Vi foretog også flere 
bygningsarkæologiske undersøgelser, hvor vi bl.a. gennem de-
struktive undersøgelser fik større og større viden om bygningen 
– vi skrabede i maling og puds, hev loftsplader ned, og med vo-
res lommelygters strejflys på væggene kom gamle vindues- og 

FØR EFTER

FØR

EFTER

I kælderen under nr. 23-27 er de oprindelige rammer genskabt som et spisested med industrikøkken / Foto: Mikael Schilling.

Trappeopgangen er oprindeligt dekoreret af Gernes og familie selv, og datteren Ulrikke Gernes samt Gernes Fonden 
har bistået i forbindelse med Nationalmuseets restaurering. / Foto: Mikael Schilling

Maling og vedligeholdelse af historiske huse

Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg   
kombinerer gamle traditioner med  
moderne principper i produktionen  
af linoliemaling og træolier. Resulta- 
tet er høj kvalitet, lang holdbarhed  
og skånsom miljøpåvirkning. 

Når man bruger firmaets linoliemaling,  
kan man være sikker på, at der er kræset  
for produktet.

For mere information: www.skovfryd.dkFasangården

En forsatsløsning der kan mærkes – ikke ses 

www.aludesign.dk
Tlf. 36 41 14 66

Til glæde for både kirkegængere og personale har Garnisonskirken, med en 
forsatsløsning fra Alu Design, fået et væsentligt forbedret indeklima og et 
reduceret støjniveau fra gaden. Energiforbruget og varmeregningen er faldet 
markant, og problemer med træk og kuldenedfald er forsvundet.
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NB Tegnestuen har gennem 40 år arbejdet med 
fredede og bevaringsværdige bygninger.
Vi løser derudover opgaver ved kirker og kirkens 
beslægtede bygninger.
Kontakt os eller besøg www.nbtegnestuen.dk for 
yderligere information.

dørhuller og trappevanger til syne. Som Sherlock Holmes på et 
gerningssted samlede vi spor og opbyggede teorier, og med vores 
erfaring blev det efterhånden tydeligere og tydeligere, hvordan 
bygningerne havde udviklet sig gennem tiden, og hvilke historier 
de kunne fortælle os,« beretter Peder Elgaard. 

Den indsats sætter Jeudans kunder stor pris på, fortæller An-
ders Rønne-Skall: »Vores kunder efterspørger klassiske byg-
ninger, for det glæder dem at opholde sig i rum, hvor de kan 
fornemme historien i det æstetiske indeklima. Når vi fremkal-
der det autentiske udtryk, tager vi altså ikke blot ansvar for at 
bevare vores byggede kulturarv – vi forhøjer også dens værdi.« 

MEGET KAN LADE SIG GØRE MED GODE ARGUMENTER
Da Havnegade 23 er fredet, og de øvrige bygninger er beva-
ringsværdige, har istandsættelsen indebåret tæt samarbejde 
med både Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommune. 

Også i den sammenhæng har det dybdegående analysearbejde 
haft stor værdi, fortæller Peder Elgaard: »Det har givet os en 
viden om bygningernes udvikling, som styrelsen ikke kendte til, 
hvilket bl.a. hjalp os med at argumentere for, hvorfor og hvor-
dan trappen i nummer 23 skulle genskabes.«

Som Danmarks største private besidder af fredede ejendom-
me har Jeudan god erfaring med de to instanser. De rigtige 
argumenter er et vigtigt grundlag for samarbejdet, poin-
terer Anders Rønne-Skall: »Meget kan lade sig gøre, hvis 
man kan forklare, hvorfor man vil have lov. Min fornemmeste 
opgave er at fremkalde de gode kompromiser mellem, hvad 
bygningerne kan og bør bruges til, og hvad kunderne øn-
sker. Det kræver, at man forstår og respekterer frednings- 
og bevaringsværdierne, og at det repræsenterer en værdi at 
bibeholde dem.«  ◆

FØR EFTER

I alle bygningerne er de oprindelige rumforløb og -oplevelser blevet genskabt / Foto: Mikael Schilling.

I nummer 23 er loftskarakteren reetableret med sin mangfoldighed af spær, tømmer og den genskabte trappe til navigationsbalkonen. 
Teglet er brugt som motiv på gulvet som en gendigtning af den oprindelige brandsikring. / Foto: Mikael Schilling

Vi tilbyder bl.a.:
•  Koblede elementer i specialmål og -profiler
•  Skarpe profiler uden affasning og runding
• Håndkittede vinduer og færdigmalet kitkant
•  Maling med linolie- og industrimaling
•  Forsatsvinduer
•  Facadedøre 

Vestergade 33 • 7570 Vemb • Tlf.: 97 88 50 02 • info@linolievinduet.dk 

til fredede og 
bevaringsværdige 
bygninger

Danmarks mest kreative producent af vinduer og døre
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Vores kompetencer ligger i alt fra renovering og fremstilling 
af stålkomponenter til ældre og historiske bygninger, samt 
stålkonstruktioner til byggebranchen og industrien.

Stantek er certificerede iht. DS/EN 1090 EXC-4.
Vi kan derfor CE-mærke stålkonstruktioner i højeste 
udførelsesklasse.

Stantek hjælper dig i mål med 
smedeopgaver i alle størrelser, 
udført i alle typer stål og metal

Højerupvej 25 • 4660 Store Heddinge • Tlf. 4271 6160 • tilbud@stantek.dk • stantek.dk 

Ingemanns Hus, Sorø Akademi

Baronessens Hus, Køge

Nyboder Nyboder

Isolering og efterisolering af 
 fredede og historiske bygninger  

med træfiberisolering.

TræfiberDanmark ApS  l  Telefon 72 17 00 42  l  CVR nr. 35 47 85 82  l   info@traefiberdanmark.dk  l  www.traefiberdanmark.dk

Vi er stolte af at være en del af nogle af  
Danmarks største bygningsskatte.

Med sine frugtbare jorder, den fiskefyldte fjord og et stigen-
de handelsliv blev Nakskov Danmarks syvenderigeste by i 
1500-tallet. Under industrialiseringen udviklede Nakskov sig 
til en driftig industri- og søfartsby med grundlæggelsen af 
Sukkerfabrikken i 1882 og Nakskov Skibsværft i 1916. Men 
efter at værftet, byens største arbejdsplads, måtte dreje nøg-
len om i 1987, fulgte en årrække, hvor både antallet af arbejds-
pladser og borgere faldt. I dag er tendenserne mere positive; 
arbejdspladserne i industrien kommer tilbage, og befolknings-
tallet stabiliseres.

»Men vi skal arbejde målrettet for at fortsætte den positive ud-
vikling. Nakskov har primært industrielle arbejdspladser, og 
der er behov for at gøre byen mere robust over for de udsving 

i markedet og økonomien, som tidligere har ramt den hårdt,« 
udtaler Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kom-
mune.

SMÅ PROJEKTER BLEV STARTSKUDDET TIL ÉT STORT
Gennem en årrække har flere aktører i Nakskov taget initiativ 
til en række mindre projekter, som skulle skabe mere liv i byen. 
Ingen af dem blev realiseret, men i stedet blev de startskuddet 
til noget større, fortæller Simon Harboe, projektchef hos den 
filantropiske forening Realdania:

»I Realdania havde vi i længere tid haft en god dialog med Lol-
land Kommune og andre aktører om forskellige projekter i 
Nakskov, men der manglede et samlende, strategisk greb, hvis 

I partnerskab med Realdania og A.P. Møller Fonden har Lolland Kommune søsat det ambitiøse 
udviklingsprojekt Nakskov 2030. Visionen er at styrke Nakskov som en by med et attraktivt na-
tur-, fritids- og byliv, som stadig flere vælger at flytte til. Det skal ske med udgangspunkt i byens 
særlige kvaliteter – den velbevarede købstadsbymidte, den rå industrihavn og fjordlandskabet. 
Det er en proces, som kræver samarbejde og mod; ikke blot til at lægge de første investeringer, 
men også til at holde fast i strategien om at bevare byens historiske bygninger.

NAKSKOV
HAR MODET
TIL AT GÅ FORAN

Bibrostræde - Foto: Stina Jørgensen

Simon Harboe,
projektchef hos Realdania

Holger Schou Rasmussen, 
borgmester i Lolland Kommune

Af Mia Tolstrup
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Murermester Ask Askholm   •   Skattergade 10   •   5700 Svendborg   •   Tlf. 40 33 83 53   •   ask@ask-askholm.dk   •   www.ask-askholm.dk

Murermester Ask Askholm
Vi har:
• Stor erfaring inden for renovering af 
 historiske huse og bevaringsværdige huse 
• Kalk, der er lagret i over 25 år og 
 kulekalk, der bl.a. passer til kalkmalerier

• Speciale i at arbejde med kulekalkmørtler  
• Løsninger med indvendig isolering, der
 har respekt for fredning og bevaring         
• Kompetencer inden for alle mureropgaver

20-30% RABAT 
PÅ ØLANDSSTEN TIL 

MEDLEMMER AF 
HISTORISKE HUSE

projekterne for alvor skulle gøre en forskel og bidrage til at 
vende udviklingen i byen. Strategien blev indfriet med det am-
bitiøse udviklingsprojekt Nakskov 2030, som er et partnerskab 
mellem Lolland Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden, 
hvor vi hver bidrager med 50 millioner kroner.« 

EN HJÆLPENDE HÅND TIL EN HELSTØBT KØBSTAD
Visionen for projektet er at bruge turisme som løftestang til at 
skabe en langsigtet positiv udvikling for Nakskov. »Det er ikke 
turismeudvikling for turismens egen skyld – det handler om at 

give Nakskov flere ben at stå på, så byen ikke er afhængig af en 
enkelt sektor eller virksomhed. Og udviklingen er både for bor-
gerne og turisterne – alle skal nyde godt af de nye byrum, ople-
velser, tilbud og aktiviteter,« forklarer Holger Schou Rasmussen.

Et af principperne for Nakskov 2030 er, at turismeudviklingen 
skal tage udgangspunkt i Nakskovs særlige kvaliteter: Den vel-
bevarede middelalderbymidte, den driftige erhvervshavn, der 
vidner om byens historie, og fjorden, der er en af Danmarks 
største, varmeste og mest ørige. 

»Nakskov har udfordringer, men også store potentialer. Et 
af Realdanias filantropiske mål er at fremme stedbundne po-
tentialer over hele Danmark. Det stedbundne potentiale er 
det eller de forhold, der ikke kan flyttes, og som kan findes i 
alt fra et kulturmiljø og bygningsarv til natur, fællesskaber 
og lokale råvarer. Det er kort sagt de forhold, der gør stedet 
unikt og attraktivt. Et godt eksempel er Nakskov bymidte, 
som ikke blev ødelagt i 60’erne, 70’erne eller 80’erne, men 
fremstår helstøbt og med huse, der spænder fra 1600-tals 
bindingsværk til funkisbygninger. Mange er nedslidte og 

trænger til en kærlig hånd, men det vigtigste er, at de stadig 
er der og bidrager til det autentiske købstadsmiljø,« siger Si-
mon Harboe.

FRA FORUNDERSØGELSER TIL DE FØRSTE RESULTATER
Det har krævet et par års intensivt arbejde at skabe grundlaget 
for Nakskov 2030. Eksterne rådgivere har foretaget forunder-
søgelser og analyser, og mange lokale borgere og foreninger 
har bidraget med viden og idéer. »Uden alle de mange, som fri-
villigt har bidraget til processen, var projektet aldrig blevet 

Legeplads på Hestehovedet - Foto: Stina Jørgensen

Foto: Stina Jørgensen

Foto: Steffen Stamp for Realdania
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Egen produktion i det sønderjyske 
siden 1919 af:
• Vinduer – koblet, optoglas-, palæ- 
 og forsatsvinduer 
• Døre – koblet, palæ- og fordøre  
 efter ønske/krav
• Indvendige døre samt gerigter, fodlister,
 paneler, radiatorskjulere m.m.

KLAABORG VINDUER & DØRE APS

KLAABORG VINDUER & DØRE APS  •  Nørre alle 26, Stepping   •   6070 Christiansfeld  •  Tlf.: 7456 8138  •  klaaborg@klaaborg.dk  •  www.klaaborg.dk

en realitet. Vi kan ikke gennemføre projektet uden at have de 
lokale med,« fastslår Holger Schou Rasmussen.

Den 1. april 2020 kunne de tre parter offentliggøre planerne 
for Nakskov 2030, der har tre indsatsområder i fokus: Bymid-
ten, havnen samt Nakskov Fjord og Hestehoved, der er et areal 
beliggende mellem bymidten og fjorden. I hvert af de tre om-
råder er der defineret fire projekter, som skal skabe flere op-
levelser, opholds- og spisesteder, for dem der bor, arbejder og 
besøger byen. 
 
Der er etableret et sekretariat til at drive projektet, og her 
halvandet års tid senere kan de første resultater ses. »På 
 Hestehoved ønsker vi at skabe flere attraktioner, og vi er allere-
de færdige med en legeplads, en sauna til vinterbaderne og en 

 krible-krable-bro, hvor børnene kan fange krabber, og man kan 
lægge til med kajakker,« fortæller Holger Schou Rasmussen.

TILSKUD TIL ISTANDSÆTTELSE 
HÆVER BYRUMMETS KVALITET
Også bymidten er under forandring. I august sidste år åbnede 
Nakskov 2030 nemlig for Bymidtefonden. Det er en pulje på 
21 millioner kroner, hvor ejere af bevaringsværdige og frede-
de ejendomme i Nakskov Bymidte kan søge om tilskud til at få 
dækket op til 75 procent af udgifterne til ydre istandsættelser 
af f.eks. tag, vinduer og facade. 

»Borgerne har taget virkelig godt imod initiativet. Vi har al-
lerede delt 10 millioner ud, og de første ejendomme er blevet 
renoveret. Det kan virkelig ses i byen, når nogle af de nedslid-

Foto: Steffen Stamp for Realdania
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Brandslukning
uden følgeskader 
fra vand og kemi

Ingen tab af værdigenstande.

Skjulte installationer.

Individuel rådgivning og  

individuelle løsninger.

Kontakt os på tlf: 7022 2769
eller læs mere på fire-eater.dk
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te bygninger bliver forskønnet. Det er en direkte metode til 
at hæve byrummets kvalitet og gøre den gamle købstad til en 
smuk og autentisk besøgsoplevelse,« siger Holger Schou Ras-
mussen og fortsætter: 

»Nakskov har nogle særlige bygningskulturmiljøer og små 
stræder. Vi lægger vægt på, at de gamle huse skal være uspo-
lerede. Derfor støtter vi i særlig grad ejere, der ønsker at føre 
huset tilbage til det oprindelige udtryk.«

HISTORISKE BYGNINGER SKAL BRUGES
For at kunne få tilskud fra Bymidtefonden er ejeren også for-
pligtet til at bruge huset til beboelse, forretning eller anden ak-
tivitet. Parterne i Nakskov 2030 ønsker nemlig, at de historiske 
huse bliver brugt fremfor at stå tomme. 

»I Realdania arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem 
det byggede miljø. Bygningsarven er en vigtig del af vores kul-
tur, identitet og historie, og vi skal passe på den ved at istand-

sætte, transformere og aktivere den på den rigtige måde. Så 
når vi engagerer os i Nakskovs historiske bygninger, er det som 
et middel til at skabe højere livskvalitet for alle dem, som bor, 
arbejder eller besøger Nakskov,« fastslår Simon Harboe. 

Af samme grund fokuserer et af de andre projekter i bymidten 
på at få private aktører til at købe nogle af de tomme byhuse og 
etablere ferielejligheder i dem. På havnen er man i gang med 
at skabe mere liv i den historiske havnebygning, som har stå-
et næsten tom, siden Havneadministrationen flyttede til andre 
lokaler i 2019. Her skal åbnes et besøgscenter, som introduce-
rer til Nakskovs seværdigheder, samt en café og et mødested, 
hvor byens borgere kan afholde forskellige arrangementer og 
events. På Honnørkajen foran havnebygningen skal der lige-
ledes etableres et rekreativt byrum, der indbyder til ophold og 
aktiviteter. 

MAN MÅ INVESTERE FOR AT TILTRÆKKE INVESTORER
Lolland Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden har til-

Toldbod og havnebygning - Foto: Stina Jørgensen
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Stenalt Herregård

jorgen@overbys-tegnestue.dk
+45 74 82 20 86

Restaurering af fredede 
& bevaringsværdige bygninger

ww.w.overbys-tegnestue.dk

a

Vi restaurerer den danske 
kulturarv i alle skalaer og inden for 
alle historiske perioder 
Læs mere om vores projekter på www.arkitema.com

Frederiksdal Gods, Lolland

sammen afsat 150 millioner kroner til Nakskov 2030. Det ly-
der måske af meget, men beløbet er kun det første skridt på 
vejen. Målet er tiltrække andre investorer, som vil bidrage til 
udviklingen af Nakskov – også efter projektets afslutning. 

»Vi kan kun vende udviklingen ved selv at turde gøre noget. 
Det gælder både kommune, erhverv og borgere, at vi skal vise, 
at vi tror på Nakskov, og at vi tør gå foran med investeringer. 
Man kan ikke invitere investorer ind, hvis man ikke selv ar-
bejder med byens kvalitet. Men hvis vi gør det, vil andre også 
få lyst til at byde ind,« forudser Holger Schou Rasmussen og 
uddyber: 

»Det giver en sikkerhed for andre investorer, at de f.eks. kan 
se, at vi opgraderer kvaliteten af bymidten, at havnebygningen 
bliver sat i stand, og at byens gamle middelaldertorv, Axeltorv, 

som i dag rummer en parkeringsplads, bliver omdannet til et 
rekreativt byrum med plads til kulturelle aktiviteter.« 

Der er flere tegn på, at indsatsen virker. Bymidtefonden har 
allerede motiveret flere ejere af fredede og bevaringsværdige 
huse i bymidten til at investere sammenlagt cirka 20 millio-
ner kroner i forbedring af deres ejendomme, og på havnen har 
investorer købt Toldboden og Mørtelværksgrunden, hvor der 
henholdsvis skal indrettes hotel og opføres nye boliger. Det er 
investeringer, der er afgørende for, at Nakskov 2030 bliver en 
succes. 

LÆG EN STRATEGI – BYG PÅ DET, DER ER
Private investorer er mere end velkomne i Nakskov og en for-
udsætning for, at projektet lykkes, men de får ikke lov til hvad 
som helst. Udviklings- og investeringsplanen for Nakskov 

Theisensgaard - Foto: Stina Jørgensen
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PIGESKOLEN 
– Christiansfeld

Brødremenigheden fik Christiansfeld på 
UNESCOs verdensarvsliste. Vi har renoveret 
deres huse i rigtig mange år nu, så det er en 
stor tilfredsstillelse at se Pigeskolen renoveret 
uden at gå på kompromis med noget som 
helst. Når det kommer til dørene, så ligger 
det jo helt naturligt at ringe til Vahle. De 
kender opskriften på at lave gode historiske 
døre med moderne lyd- og brandkrav.«

Peter Buchholt Petersen, Tegnestuen Mejeriet     
Vahle A/S . Fabriksvej 5 . 8544 Mørke
Telefon 8637 2477 . info@vahle.dk . Vahle.dk

 

 

Stockholmsgade 35 kld. th.   –   tlf.: +45 3538 7700   –   mobil: +45 2128 1314   –   mail: tmp.stock35@mail.dk 

Kontakt en arkitekt 
Rådgivning omfatter ikke kun den 
gode idé – men omfatter også et 
ansvar for, at den gode idé bliver 
ført ud i livet – indenfor aftalte tid, 
budget og kvalitet – ikke mindst når 
det drejer sig om historiske huse.  

2030 fastlægger nemlig en klar strategisk retning, som både 
nuværende og kommende aktører skal kunne identificere sig 
med. 

»Strategien sætter en retning og lægger en ramme for ud-
viklingen, og den er et af de to ben, projektet står på. Det 
andet ben er et tæt og tillidsfuldt samarbejde i partnerska-
bet. De to sikrer tilsammen, at det er de strategisk rigtige 
beslutninger, der træffes, eksempelvis om at sikre de beva-
ringsværdige og fredede bygninger i bymidten. Det kan være 
kompliceret og langsommeligt, men vi skal huske på, at vi 
arbejder med en 800-årig købstadshistorie, og i den kon-
tekst betaler de hurtige løsninger sig meget sjældent«, siger 
Simon Harboe.

Han håber, at andre købstæder vil lade sig inspirere af Nakskov 
2030 til at tage det lange seje træk med en strategisk udvik-
ling baseret på de stedbundne potentialer: »Vi arbejder hårdt 
på, at Nakskov om få år fremstår som et inspirerende eksempel 
på, hvordan man med udgangspunkt i de allerede eksisteren-
de bygningskulturelle kvaliteter kan revitalisere en traditionel 
købstad. Og på, at andre får øjnene op for værdien af at have en 
strategi at styre efter.«  

Lolland Kommune deler gerne ud af sine erfaringer, så andre 
kommuner kan føre succesfulde initiativer som Bymidtefonden 
videre. Borgmester Holger Schou Rasmussen er fuld af fortrøst-
ning på sine kollegers vegne: »Hvis vi kan lykkes med det i Nak-
skov, kan man også lykkes med det andre steder,« slutter han.  ◆

OM NAKSKOV 2030
Nakskov 2030 er et ambitiøst udviklingsprojekt, som er 
realiseret i et partnerskab mellem Realdania, A.P. Møl-
lerfonden og Lolland Kommune. De tre parter har til 
sammen afsat 150 millioner til projektet. 

Visionen er at styrke Nakskov som en by med et attrak-
tivt natur-, fritids- og byliv, som stadig flere vælger at 
flytte til. 

Målene for 2030 er: 
◆  Nakskovs borgere er stolte af deres by og har en posi-

tiv identitet som nakskovitter. 

◆  Nakskov har et godt omdømme og er kendt som en 
god by at bo i og besøge.

◆  Nakskov tiltrækker nye borgere.

◆  Nakskovs positive udvikling tiltrækker nye investerin-
ger.

◆  Nye forretninger og aktiviteter bringer liv i Nakskovs 
historiske bygninger, og de private ejere vedligehol-
der bymidtens bygninger, så der skabes velbevarede 
og levende kulturmiljøer. 

Du kan læse mere om projektet 
på www.nakskov2030.dk

Foto: Steffen Stamp for Realdania



46  ◆ ◆ ◆  H I S T O R I S K E  H U S E H I S T O R I S K E  H U S E  ◆ ◆ ◆  47

EFFEKTIVE LØSNINGER SKJULT 
I KONSTRUKTIONEN
Til sammenligning udarbejdede Anders 
Nielsen Holm en brandsikret model, som 
kan ses på billede 3 og 4 . 

»Her fjernede jeg gulvbrædderne, ler-
indskuddet og indskudsbrædderne for at 
komme ned til etageadskillelsens neder-
ste del bestående af brædder, rørvæv og 
puds. Her sikrede jeg afløbsrøret med en 
brandpakning rundt om røret, førte kab-
let igennem en brandhylse og indstøbte 
begge løsningerne i brandgipsmørtel, 
der forsegler mod flammer, røg og var-
me. Derefter genetablerede jeg de ori-
ginale gulvbrædder igen,« beskriver han 
og fortsætter: 

»Da jeg udsatte bjælkelaget for en brand-
påvirkning nedefra, udvidede pakningen 
og brandhylsen sig og lukkede hullerne, 
så flammer og røg ikke kunne brede sig. 
Forsøget forløb i 30 minutter, uden at 
ilden trængte op over gulvet til ’etagen’ 
ovenover. Men brandsikre løsninger som 
denne er brandsikre i mindst 60 minut-
ter.«   

Würth Danmark har leveret brandsik-
ringsprodukter til museumsbygningen 
ved Dybbøl Mølle, hvor der skulle føres 
nye elinstallationer til belysning og tek-
nik gennem etageadskillelsen. 

»Vi førte kablerne igennem brandhæm-
mende gipsmørtel. På den måde var løs-
ningen skjult, samtidig med at vi bevare-
de de originale gulvbrædder, hvilket var 
meget vigtigt for dem,« fortæller Anders 
Nielsen Holm.  

VI HAR ALLE ANSVAR FOR 
AT PASSE PÅ HISTORIEN
Hver historiske bygning har sine krav 
og udfordringer, når det kommer til 
brandsikring. Derfor kommer Würth 
Danmarks brandsikringsspecialister 
gerne ud og laver en bygningsgennem-
gang, hvor de rådgiver om lovgivnin-
gen, samt hvilke løsninger der vil være 
mest optimale i det enkelte tilfælde. De 
afholder desuden kurser og oplæg for 
både udførende og projekterende fag-
folk, hvor lovgivning, korrekt montage 
og vedligehold er nogle af de emner, der 
gennemgås.  

Brandsikringsspecialisterne hjælper ty-
pisk håndværkere, arkitekter og ingeni-
ører tilknyttet projekter på større ejen-
domme og byggeprojekter, men ejere 
af enfamiliehuse er også velkomne til at 
kontakte Würth Danmark for at få gode 
råd om brandsikring. 

»Vi vil gerne sikre alle typer bygninger 
og de mennesker, som færdes i dem. Jeg 
har en stor forkærlighed for historiske 
huse, fordi jeg selv bor i et bevaringsvær-
digt bondehus fra 1634,« smiler Anders 
Nielsen Holm og slutter: »Når historiske 
huse brænder, mister vi alle en del af vo-
res kulturarv – derfor har vi et stort fæl-
les ansvar for at passe på dem.«

Würth Danmark er et 
datterselskab i den tyske, 

familieejede Würth-gruppe 
og har markedets bredeste 
sortiment indenfor værktøj, 
kemiprodukter, sikkerheds-
udstyr m.m. til det professio-

nelle marked. 

Würth har over 500 løsnin-
ger til passiv brandsikring, 

og virksomhedens brandsik-
ringsspecialister kan vejlede 
dig i, hvilke af produkterne 
du skal vælge, og hvordan 

du bruger dem. 

LÆS MERE PÅ 
www.wuerth.dk/

brandsikring 

FAKTA

Mange historiske bygninger er konstrue-
ret med hulrum i etageadskillelserne, hvor 
røg og flammer let kan brede sig. Derfor 
er brandsikringen essentiel, når man i for-
bindelse med renovering fører rør og kabler 
til el, vand og varme igennem etagedækket 
– uanset om man etablerer nye huller eller 
f.eks. bruger en eksisterende skorsten som 
føringsvej. 

Det forklarer Anders Nielsen Holm, brand-
sikringsspecialist hos handelsvirksomheden 
Würth Danmark A/S, der bl.a. specialiserer 
sig i løsninger til såkaldt passiv brandsik-
ring: 

»Aktiv brandsikring er tekniske foranstalt-
ninger som f.eks. røgalarmer og sprinkler-
anlæg, der aktiveres under påvirkning af 
røg eller varme, og de er ofte synlige i byg-
ningen. Passive brandsikringsløsninger, 
herunder brandtætninger, beskytter mod 
spredning af ild og røg, og de kan som regel 
skjules eller integreres i vægge og etagedæk. 
For eksempel har vi en række produkter som 
brandhæmmende akryl, brandgipsmørtel 
og pakninger, der kan brandtætne gennem-
føringerne.« 

NÅR PLASTIKKEN SMELTER, 
OG FLAMMERNE BREDER SIG
Faldstammer og vandførende rør er typisk 
lavet af plastik, ligesom elledninger, inter-
netkabler og lignende som regel også føres 
gennem plastikrør. Hvis rørene ikke brand-
sikres, vil de smelte under en brand og efter-
lade åbninger, hvorigennem ild og røg kan 
sprede sig til bygningens øvrige etager og i 
værste tilfælde ud i tagkonstruktionen. 

Konsekvensen af den manglende brandsik-
ring kan ses på billede 1 og 2 . Her har An-
ders Nielsen Holm fremstillet en 1:1 model 
af et klassisk træbjælkelag med lerindskud, 
som ofte blev anvendt ved både nyopførelse 
og renovering af etageejendomme fra cirka 
1795 til 1950. 

I modellen har han ført et afløbsrør og et ka-
bel til en stikkontakt gennem bjælkelaget, 
hvorefter han har udsat konstruktionen for 
en brandpåvirkning nedefra for at simulere 
en brand i underetagen. Som det ses på bil-
lederne, smelter plastikrøret, og flammerne 
breder sig op ad væggen samt i etagedækkets 
hulrum på grund af den manglende brand-
sikring. 

Når Würth Danmark  
leverer brandsikrings-

produkter til etagedæk-
kene i bevaringsværdige 
og fredede bygninger, er 

kun de originale gulve 
at se. Løsningerne, der 

forhindrer ild og røg i at 
brede sig, skjules under 

brædderne. 

SKJULT BRANDSIKRING
BEVARER GULVBRÆDDERNE

A N NO NC E

Dybbøl Mølle

Billede 1: Bjælkelaget er ikke brandsikret Billede 2: Ild og røg breder sig

Billede 3: Bjælkelaget er brandsikret Billede 4: Ild og røg trænger ikke igennem
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www.hverringe.dk

 
 

 

 Kontakter og afbrydere
Flot, historisk design. Traditionelle
materialer: bakelit og porcelæn. 
En lille detalje med stor betydning.

Priser fra 220,- 

Hollandske fliser
Unikke, håndlavede hollandske fliser. 
Smukke motiver eller ensfarvede, 
hvide nuancer. 

Priser fra 23,- pr. stk.

Dørgreb
Smukke, klassiske dørgreb i 
sandstøbt messing. Overflader: 
messing, krom eller nikkel. 

Priser fra 825,-

Det handler om nænsom 
istandsættelse af gamle huse – at 
bevare det fine og unikke ved huset 
og måske endda styrke og udvikle 
det, der gør huset til noget særligt.Tlf. 97 13 25 70

Vi er specialister i forsatsvinduer 
til fredede og bevaringsværdige 
bygninger mail@trehoje-traeindustri.dk

www.trehoje-traeindustri.dk

Der er tryk på, når det gælder om at få energirenoveret hos de 
danske husejere. Bygningspulje, håndværkerfradrag, energi-
mærkning og skærpet bygningsreglement. 

Men vi glemmer at få de historiske huse med på en måde, der 
sikrer, at de energiforbedres og samtidig beholder de beva-
ringskvaliteter, der er afgørende for, at vi ikke ender som et 
grimt og historieløst land.

ENERGIKONSULENTER FØLGER IKKE VEJLEDNINGEN
Energimærkningen er efterhånden allestedsnærværende og 
for eksempel et krav, hvis man vil søge om støtte fra statens 
bygningspulje. Men meget få energikonsulenter følger Energi-
styrelsens retningslinjer, når de udarbejder mærkningen. I de 
retningslinjer står der om forslag til energibesparelser, at de 

»skal respektere begrænsningerne for bevaringsværdige byg-
ninger og må ikke være uforenelige med bevaringsværdierne«.

Energikonsulenten skal således udelade forslag, der strider 
mod opretholdelse af bevaringsværdierne. Alligevel foreslås 
rask væk udskiftning af oprindelige vinduer, solpaneler på tag-
fladen og udvendig isolering på huse med høje bevaringsværdi-
er. Som ejer af et bevaringsværdigt hus er det derfor vigtigt at 
påpege behovet for, at energikonsulenten følger retningslinjer-
ne, når han eller hun energimærker huset.

STØT ISTANDSÆTTELSE FREM FOR UDSKIFTNING
Når det gælder håndværkerfradraget, kan man få støtte til at 
udskifte sine vinduer eller til at male dem. Og selv om det er 
rigtig godt, at man for eksempel kan få fradrag for at  sætte 

Der er et potentiale for energirenovering i de historiske bygninger. Men i både 
lovgivning og administration er der tænkt meget lidt på de særlige muligheder og 
behov, som gælder for de fredede og bevaringsværdige bygninger. Johan Westh 
Hage fra Historiske Huse har en række konkrete forslag til at få flere ejere og huse 
med ind i klimakampen. Indlægget er tidligere bragt i Politikens Byrummonitor.

ENERGIRENOVERING
OG BEVARING
SKAL FØLGES AD
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Fredede og bevaringsværdige ejendomme 
skal restaureres og renoveres med respekt for arkitektur 
og bygningskultur - både ift. håndværk og materialer.

Eksperter i ejer- og andelsforeninger

Vi yder totalrådgivning inden for
• Vedligeholdelsesplaner
• Bygningskultur
• Restaurering / renovering
• Bedre Byggeskik
• Valg af farver
• Myndighedsdialog / Fredningsmyndigheder
• Byggeprojekter inkl. budgettering og byggeledelse
• Facader, tag, vinduer, døre og trapper

www.m-arkitekter.dk  |  medlem af Danske Ark

Ådringsteknik

Facaderestaurering
Facaderestaurering & 
vinduesudskiftning Restaurering af vinduer

Knudsen & Østergaard A/S, Arkitekter MAA/DanskeArk.

Hasserisgade 35  /  9000 Aalborg  /  www.ok-arkitekter.dk

forsatsruder op, er der desværre ikke nogen fradragsmulig-
heder, når det gælder reparation af gamle vinduer. Netop re-
paration af historiske vinduer af god kvalitet er ellers mere bæ-
redygtigt end udskiftning og udsmidning – for ikke at tale om 
hensynet til skønhed og historie.

I for eksempel Bornholms Regionskommune kan man godt fin-
de ud af at bruge byfornyelsesmidlerne til at støtte, at vinduer 
bliver renoveret frem for udskiftet i områder med historiske 
huse. Hvorfor ikke gøre det samme på landsplan?

BYGNINGSPULJEN GLEMMER 
DE FREDEDE BYGNINGER
Statens bygningspulje til energirenovering er ved at kvæles i 
sin egen succes, og søgningen er så stor, at systemerne ikke 
kan følge med. Men også her er den historiske bygningsmasse 
tilsyne ladende glemt.

Som reglerne er i dag, kan de fredede bygninger ikke få et 
energimærke. Det betyder, at ejerne ikke kan søge om andet 
end hjælp til udskiftning til varmepumpe, fordi støtte til alt an-
det arbejde kræver netop et energimærke.

Hvis man ejer et bevaringsværdigt hus, kan man ikke søge støt-
te til isoleringsløsninger, der respekterer bevaringsværdierne. 
Hverken indvendig isolering eller hulmursisolering er støtte-
berettiget. Indvendig isolering kræver selvfølgelig noget om-
tanke for at undgå fugt og skimmel, men der er flere løsnin-
ger på markedet og mange gode erfaringer, særligt fra vores 
nabolande, hvor 300 millimeter mineraluld ikke anskues som 
løsningen på ethvert problem.

EJERNE VIL GERNE VÆRE MED
I Historiske Huse er det vores klare indtryk, at ejerne af både 
bevaringsværdige og fredede huse vil være med i den grønne 

omstilling. Både af idealistiske og mere egennyttige grunde. 
Men både lovgivning og støtteordninger skal samtidig være ud-
formet sådan, at der passes på husenes arkitektur og historie. 
Ellers undergraver vi den indsats, som både ejere og myndighe-
der lægger i at passe på husene.

Vi har derfor været i kontakt med både myndigheder og politi-
kere og foreslået fire helt konkrete tiltag:

1.  Medtænk bevaringsværdierne i håndværkerfradraget, og 
støt for eksempel reparation af vinduer.

2.  Giv de fredede bygninger mulighed for at søge Bygnings-
puljen, også selv om de ikke kan få et energimærke.

3.  Giv støtte til isoleringsformer, der ikke pakker huset ind i 
mineraluld og pladebeklædning.

4.  Skærp uddannelsen og certificeringen af energikonsulenter-
ne, så energimærkningen også i praksis samtænker energi-
renovering og bevaringshensyn.

De historiske huse er på flere parametre et skoleeksempel på 
bæredygtighed. Det er blandt andet fra disse huse, at vi skal 
lære at bygge smukkere, mere langtidsholdbart og med sun-
dere materialer, der kan vedligeholdes år efter år i stedet for at 
blive udskiftet og kasseret.

Men fra politisk hold skal man huske at indtænke husene i både 
energilovgivning og bygningsreglement, hvis de skal bevares 
og sikres for fremtiden.  ◆

Man kan benytte sig af håndværkerfradraget, når man udskifter sine vinduer, men ikke når man reparerer dem.
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Hos Historiske Huse får vi af og til henvendelser fra vores medlemmer med 
fortællinger om eller spørgsmål til de udfordringer, der kan følge med livet 
som ejer af et fredet eller bevaringsværdigt hus. Her kan du læse et af dem 
samt vores svar – til inspiration og information. 

NYT FRA
MEDLEMMERNE

Jeg bor på en fredet, stråtækket gård fra 1742. Huset trænger til isolering på loft samt under 

trægulvene i stuer og køkken, hvorunder der er jord. Flere steder i huset er væggene fugtige, og 

der er skimmelsvamp. Huset er grundmuret, og der er ikke hulrum. Er der krav til isolerings-

arbejder, ydes der tilskud til den slags arbejder, og/eller er det muligt at fratrække udgifterne?

Med venlig hilsen – et medlem af foreningen

ER DER KRAV TIL
ISOLERINGSARBEJDER? 

Gladsaxe Møllevej 67  |  2860 Søborg
Tlf.: 36 47 08 11  |  info@malerhuset.com  |  www.malerhuset.com

MALERHUSET STEEN NIELSEN A/S har siden 1938 beskæftiget sig med varierede maleropgaver, store 
som små. Vi er en moderne virksomhed med ca. 30 ansatte, som er med til at restaurere såvel fredede som 
bevaringsværdige bygninger, primært i Københavnsområdet. Vi udfører alle slags maleropgaver og udfører også 
gerne hovedentrepriser – f.eks. istandsættelse af facader med stilladser, trappeopgange inkl. gulvbelægninger m.m.

Knud Weiland ApS – med over 40 års erfaring er vi Syd- og Sønderjyllands 
foretrukne murerfirma, når det gælder restaurering af historiske huse. Vi sætter en 
ære i det gamle håndværk og stolthed i at bringe gammelt murværk til live igen. 

Kontakt os på 7473 4549, eller besøg 
knudweiland.dk for at læse mere. 

Kære medlem
Tak for dit spørgsmål.

Først vil jeg lige minde om, at man skal ansøge Slots- og Kulturstyrelsen, inden man går i gang med de arbejder, du her beskriver.

Hvis huset er i så dårlig en forfatning, at frednings-værdierne er i fare, kan det godt være, at styrelsen vil hjælpe med nogle støttemidler, men ellers giver de sjældent til denne type arbejder. Du kan for-mentlig anvende det almindelige håndværkerfra-drag, men det er ikke de store summer, det drejer sig om. Udgifterne til disse arbejder kan fradrages over forfald-pr-år ordningen.

Angående isolering af konstruktionerne, så er der vedrørende fredede bygninger ingen krav om iso-lering, men det er dyrt i varmeforbrug uden iso-lering.

Der er en del forhold, man skal tage højde for, når man efterisolerer. Gulvene er normalt ikke så kom-plicerede, men man skal passe på ikke at under-minere soklen, når grunden udgraves. Der kan være nogle udfordringer, hvis huset står på kampe-

sten, da de ofte er i plan med facaden på ydersiden og kan fylde meget ind i huset. Hvis soklen er mu-ret, kan det være en god idé at skære en fugtspærre ind i muren, så grundfugten ikke suges op i muren. Der findes en række forskellige metoder, der kan anvendes, når gulvet skal isoleres, og man kan ikke sige, at det skal være den ene eller anden løsning, før man har vurderet det på stedet.

Facadeisolering er ofte ret kompliceret, og jeg vil råde til at kontakte en restaureringskyndig råd-giver, der kan guide dig, så du får en sund og vel-fungerende bygning. Gå eventuelt ind på histo-riskehuse.dk og brug ”Find professionel”, vores database med rådgivere og håndværkere, der har den rette erfaring.

Venlig hilsen
Leif Hansen, arkitekt
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Søe-Jensen & Co. ApS
www.soe-jensen.dk

Originale greb og beslag siden 1862

Besøg os i Amaliegade 4, 1256 Kbh. K, 
eller book en aftale på telefon 5374 7304 eller på mail ha@soe-jensen.dk

Ulmann 123 Weingarden 123 Weingarden 79 

UNDERSTRYGNING 
OG FORSKELLING 
AF TAG
Vi er ved at nå til tiden, hvor det er en god idé at gennemgå sit tag 
inden vinteren. Her koncentrerer vi os denne gang om tegltage, 
men mange af forholdene gælder også for andre tagtyper.

Man skal sikre sig, at taget er tæt. Utætheder i tegltage – og 
også andre tagtyper – opstår typisk ved tilstødende bygnings-
dele, så det er vigtigt at gennemgå alle overgange ved brand-
kamme, kviste, skorsten og tagvinduer. I mange tilfælde kan 
man nøjes med at stå på jorden og besigtige. Hvor det ikke kan 
lade sig gøre, kan det være nødvendigt med en lift eller en dro-
ne. 

Hvis der er adgang til taget indefra, kan en stor del inspiceres 
herfra. Hvis man indefra kan se lys mellem stenene elle iagttage 
våde pletter på gulv eller tagkonstruktion, skal der gøres noget. 
Hullerne skal lukkes med mørtel, og det skal gøres i god tid, 
inden der er fare for frost. 

DEN RIGTIGE MØRTEL
En brugbar og god mørtel vil f.eks. være hydraulisk kalkmørtel 
bestående af hydraulisk pulverkalk, vellagret kulekalk og til-
slagsmateriale af grus med korn fra den mindste størrelse til 23 
mm i blanding med jævn kornkurve, af typen KKh 50/50/575. 
Man kan med fordel tilsætte fæhår, som gør mørtlen sej. Det 
kræver et vist håndelag at understryge et tag, og det anbefa-
les at henvende sig til en murer med erfaring med denne type 
arbejde.

Hvis man selv kaster sig ud i det, skal man passe på med at kom-
me til at løfte stenene, når mørtlen påføres. Hvis det alligevel 
sker, kan der komme mørtel uden for tagstenene, og mørtlen 

vil med tiden begynde at lede fugten ind i stedet for at holde 
den ude.

FORSKELLING – UDVENDIG FUGNING AF TAGET  
Mange tage er forskellet, hvilket vil sige, at de er fuget udefra, 
fordi taget ikke kan tilgås indefra. Denne løsning er mere sår-
bar end en understrygning, og man skal være ekstra opmærk-
som på sådanne tage. Her vil jeg endnu kraftigere opfordre til, 
at det bliver udført af en murer. Det kan være svært tilgænge-
ligt og kræver erfaring at få mørtlen til at hænge fast. 

I nogle dele af landet gør man en dyd ud af, at man kan se for-
skellingen som f.eks. i Skagen, hvor tagstenene langs gavlene 

og omkring rygningen er forskellet med en meget hvid mørtel. 
Hvis forskellingen er midt på en tagflade, anbefales det at bruge 
en mørkere mørtel eller en indfarvet mørtel, så det ikke virker 
forstyrrende på tagfladen. 

Se også Slots- og Kulturstyrelsens anvisninger:
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kul-
turarv/Bygningsfredning/Gode_raad_om_vedligeholdelse/4.2_
Tegltage_med_vingetegl.pdf

Godt eftersyn af jeres gamle, smukke tage.
Venlig hilsen  
Leif Hansen, arkitekt i Historiske Huse
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Visionen er at skabe og videreføre et gammelt 
håndværk med respekt for arbejdsgange og 
kvalitet. 
Vi vægter kvalitet fremfor kvantitet, og vores 
arbejde er udført med omhu, grundighed og 
øje for det færdige resultat.

Kontakt os på telefon 2245 5716 eller terrazzofirmaet.kolding@gmail.com Bryggervej 15 • 5464 Brenderup

I år 2020 fejrede firmaet 100-årsjubilæum - så 
med det i ménte kan kunden være sikker på at få 
den rigtige og holdbare terrazzoløsning, som ønskes.
Vi kører i hele landet og har tilfredse kunder fra 
Sønderjylland til København, Århus og Nordjylland.

Et gammelt håndværk med respekt
Malerfirmaet Eskildsen A/S har igennem 
tre generationer opbygget stor ekspertise 
og erfaring inden for maler- og hoved-
entrepriser med specialopgaver at 
bevaringsværdige bygninger. Firmaet 
kan udføre traditionelt malerarbejde 
med f.eks. kalk, linoliemaling og silikat.

Derudover har vi eget sprøjtefirma til 
fornyelse af inventar.

Lerhøj 20 • 2800 Bagsværd
Tlf. 4498 9685 • www.malereskildsen.dk

Specialopgaver

Det kan siges ret kort: Dampspærren i en efterisolering kan 
kun udelades, hvis der er tale om en tilstrækkelig lufttæt lofts-
konstruktion og i et velventileret tagrum. Sagen er, at de ting 
ikke altid er opfyldt.

Sådan lyder det fra Eva B. Møller, professor på DTU, der i sam-
arbejde med Erik Brandt, civilingeniør på BUILD, og Thor 
Hansen, civilingeniør på Teknologisk Institut, har udarbejdet 

erfaringsbladet ’Efterisolering af loftskonstruktioner uden 
dampspærre i ventilerede tagrum’, der er udgivet af Fonden 
BYG-ERFA.

»Efterisolering af loftskonstruktioner i boligbyggerier og an-
dre bygninger udføres for at reducere energiforbruget til op-
varmning. Efterisolering foretages ofte i bygninger med venti-
lerede tagkonstruktioner og uudnyttede tagrum, hvor der ved 

en traditionel efterisolering udlægges eller indblæses ny isole-
ring over loftskonstruktionen,« siger hun og fortsætter:

»Det sikreste i den forbindelse er altid at have en tæt damp-
spærre i loftskonstruktionen, fordi en simpel efterisolering 
– uden etablering af dampspærre – i nogle tilfælde fører til 
fugtproblemer i tagrummet, f.eks. skimmelsvampevækst på 
træmaterialer og undertage.« 

MØJSOMMELIGT AT ETABLERE DAMPSPÆRRE
Det er et møjsommeligt arbejde at etablere en dampspærre, 
hvorfor nogle kan have lyst til at undlade at etablere den. Ved 
efterisolering af tagrum er det dog vigtigt at sikre både til-
strækkelig lufttæthed i loftskonstruktionen og tilstrækkelig 
ventilation af loftsrummet. Ellers er der risiko for skimmel-

vækst på overfladerne i tagrummet, angiver erfaringsbladet fra 
BYG-ERFA.

»Hvis efterisoleringen skal foretages uden indbygning af damp-
spærre, kræver det, at den eksisterende loftskonstruktion kan 
bedømmes som tilstrækkeligt lufttæt, at tagrummet er ventileret 
i overensstemmelse med gældende retningslinjer, samt at efter-
isoleringsarbejdet hverken nedsætter loftskonstruktionens luft-
tæthed eller ventilationen af tagrummet,« siger Eva B. Møller. 

Lufttætte konstruktioner, f.eks. spartlede gipspladelofter eller 
pudsede lofter med intakt puds, kan derfor efterisoleres med 
fleksibel isolering, f.eks. plader eller løsfyld af mineraluld eller 
cellulosebaseret fibermateriale, uden at der etableres damp-
spærre. 

Simpel efterisolering uden etablering af dampspærre kan betyde fugtproblemer i tagrummet 
og f.eks. skimmelsvampevækst på træmaterialer og undertage. Vær derfor varsom med at 
udelade en tæt dampspærre mellem tagrum og opvarmet bolig.

VÆR VARSOM MED 
EFTERISOLERING 
AF LOFTRUM UDEN 
DAMPSPÆRRE

Af Louise Skøtt Gadeberg
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Man skal ikke længere være 
registreret for at bruge  
BORACOL

Af Hanne Berg, Lavtox

Boracol 20 professionel og Boracol 10_3Bd 
træbeskyttelsesmiddel

Godkendt til erhvervsmæssig 
bekæmpelse af skimmel, træned-
brydende svampe- og insektangreb.

Boracol 20 professionel 
Boracol 20 professionel er et træbe -
skyttelsesmiddel mod svampe-  og 
insektangreb. Det er godkendt 
af Miljøstyrelsen til erhvervsmæssig 
bekæmpelse af svampeangreb i 
træværk, insektangreb i træværk samt 
ægte hussvamp i murværk. 

Boracol 10_3Bd 
Boracol 10_3Bd er et træbeskyttelses- 
middel mod trænedbrydende svampe 

og skimmelsvampe. Det er godkendt 
af Miljøstyrelsen til erhvervsmæssig  
bekæmpelse af skimmel- og svampe-
angreb i træværk samt ægte hus-
svamp i murværk. 

Boracol er det eneste træbeskyttel-
sesmiddel, der kan bruges på opfugte-
de konstruktioner – vådt træværk.

Virkemåde
Boracol-produkterne adskiller sig fra    
andre gængse grundings- og 
imprægneringsmidler ved, at der er tale 
om et diffusionsmiddel. Det aktive 
virkestof diffunderer eller kryber ind i 
såvel splint- som kerneved – også 
grantræ.  

og vådt træ og forgifter det for svam-
pene nødvendige vand, hvorved udvik-
lingen af svampeangreb forhindres. 

Påføring
Boracol 20 professionel og Boracol 
10_3Bd anvendes ufortyndet og på-

grundingsmiddel for eventuel senere 
maling.

Salg og brug af Boracol
Boracol må kun sælges og anvendes 
af professionelle.

Nærmere information: www.lavtox.dk

»Når blot forudsætningerne, der er beskrevet i erfaringsbla-
dets afsnit ’Vurdering inden efterisolering uden dampspærre’, 
er opfyldt. Og udeladelsen af dampspærren gælder kun ved 
renovering, dvs. i situationer, hvor ’virkeligheden’ allerede har 
testet, om loftets lufttæthed og tagrummets ventilering er til-
strækkelig. I nybyggeri sikres lufttætheden derfor fortsat let-
test med en membran.«

ISOLERINGSTYKKELSE OG 
UDELADELSE AF DAMPSPÆRRE
Tidligere anbefalede man at etablere en dampspærre, hvis den 
samlede tykkelse af den oprindelige isolering og efterisolering 
i loftskonstruktionen oversteg 150 mm. Undersøgelser har dog 
vist, at selvom en øget isoleringsmængde i loftskonstruktionen 
reducerer varmetilførslen til tagrummet, så påvirkes tempera-
turen i et velventileret tagrum ikke i betydelig grad, fortæller 
Eva B. Møller og henviser til erfaringsbladet.

»Om isoleringstykkelsen er 150 mm eller derover har derfor 
ingen betydning for, om der bør etableres dampspærre. Det er 
altid en god idé at efterisolere sit tagrum – også gerne med 
mere end 150 mm isolering. Tidligere ville så store mængder 
isolering så betyde, at man skulle montere en dampspærre. Men 
nye undersøgelser viser, at sidstnævnte kan udelades, hvis – og 
kun hvis – at loftskonstruktionen er tilstrækkelig tæt, dvs., hvis 
der ikke før efterisoleringen er fugtproblemer i tagrummet, 

og man ikke ændrer på lufttætheden, f.eks. med udboringer til 
spots, samt at ventileringen af loftsrummet er intakt,« siger Eva 
B. Møller.

LÆS MERE HER
Du kan finde BYG-ERFAs erfaringsblad ’Efterisolering af 
loftskonstruktioner uden dampspærre i ventilerede tagrum’ 
her: byg-erfa.dk/efterisolering_af_loftskonstruktioner_uden_
dampspaerre_ventilerede_tagrum

BYG-ERFA
BYG-ERFAs erfaringsblade er en del af ’alment teknisk 
fælleseje’. De er forfattet af eksterne eksperter samt 
kvalitetssikret og valideret af BYG-ERFAs Teknikergrup-
pe bestående af ni eksterne eksperter.

Fonden BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retnings-
linjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byg-
geskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), 
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, 
Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, 
BUILD, og Teknologisk Institut.

PUDSEDE LOFTER
I ældre huse uden dampspærre er der 
typisk pudset loft. Så længe det pud-
sede loft er intakt, sikrer det en vis luft-
tæthed i konstruktionen, og opstrøm-
ning af fugtig indeluft bliver derfor 
hindret. 

Et pudset loft hindrer derimod kun 
i ringe grad diffusion, fordi det er dif-
fusionsåbent. Fugtbelastningen i et 
tagrum over et loft, hvor der ikke er 
etableret dampspærre, er derfor høje-
re end over et loft med dampspærre. 
Imidlertid er den ekstra fugtbelastning 
fra diffusion så lille, at den er uden be-
tydning i et velventileret tagrum.

»Derfor kan lufttætte konstruktioner, 
f.eks. spartlede gipspladelofter eller 
pudsede lofter med intakt puds efter-
isoleres med fleksibel isolering, f.eks. 
plader eller løsfyld af mineraluld eller 
cellulosebaseret fibermateriale, uden 
at der etableres dampspærre, når for-
udsætningerne beskrevet i afsnittet 
’Vurdering inden efterisolering uden 
dampspærre’ er opfyldt,« siger Eva B. 
Møller.

Foto: Helga Theilgaard
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Der er mange overvejelser, når du skal i gang med at renovere dit 
historiske hus. Vi giver dig et overblik over de professionelle fagfolk, 

som er eksperter i fredede og bevaringsværdige huse. 

BYGGERIETS-
VINDUESRENOVERING
Valby Langgade 221, 2500 Valby
Telefon: 3670 2620 
kontakt@barsdal.dk
www.byggeriets-vinduesrenovering.dk

BØJSØ DØRE OG VINDUER
Højagervej 5-7
6623 Vorbasse
Telefon: 7533 3344
post@boejsoe.dk
www.boejsoe.dk

CENTER FOR BYGNINGSBEVARING
Raadvad 40
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 4596 9990
info@bygningsbevaring.dk
www.bygningsbevaring.dk

CLAESSONS TRÄTJÄRE AB
Stenkolsgatan 5 
SE-41707 Gøteborg, Sverige
Telefon +46 317 11 4287
info@claessons.com
www.claessons.com

HAUSBAU APS
Tulipanvej 4
2720 Vanløse
Telefon: 2149 4938
post@hausbau.dk
www.hausbau.dk

H AU S B AU

HH TØMRER OG 
BINDINGSVÆRK APS
Mosegårdsvej 5, 5683 Haarby
Telefon: 6478 1048
dennis@hh-bindingsvaerk.dk
www.hh-bindingsvaerk.dk

HVERRINGE CENTRUM 
FOR RESTAURERING
Hverringevej 185, 5300 Kerteminde
Telefon: +45 6332 3131 
info@hverringe.dk 
www.hverringe.dk

JESSING & SØRENSEN 
TØMRER & SNEDKER APS
Staushedevejen 51
6622 Bække
jessingsorensen@gmail.com
www.jessingsorensen.dk

100%LINOLIE
Ellekær 5A
2730 Herlev
Telefon: 5239 0906
info@100procentlinolie.dk
www.100procentlinolie.dk

AGGERHOLMART
 v/Dorthe Aggerholm
Kochsvej 13, 2. tv.
1812 Frederiksberg
Telefon: 5130 8842
www.aggerholmart.dk

ALU DESIGN A/S
Nyholms Alle 23,1.
2610 Rødovre
Telefon: 3641 1466
info@aludesign.dk
www.aludesign.dk

ARKITEKT M A A 
ANKER RAVN KNUDSEN
Frøsvej 10, 6630 Rødding
Telefon: 7022 8737
tegnestue@ankerravnknudsen.dk
www.ankerravnknudsen.dk

DANSK EMALJE DESIGN
Østergade 16
5900 Rudkøbing
Telefon 6251 2244
ded@danskemaljedesign.dk
www.danskemaljedesign.dk

DECOR FARVER
Vendersgade 5, st
1363 København K
Telefon: 3313 9911
decorfarver@gmail.com
www.decorfarver.dk

DRACHMANN ARKITEKTER APS
Højsgårds Alle 27
2900 Hellerup
Telefon: 3411 1101
info@drark.dk
www.drachmann-arkitekter.dk

ELGAARD ARCHITECTURE A/S
Rigensgade 11, 1. tv
1316 København K
Telefon: 3315 4463
info@elgaardarchitecture.com
www.elgaardarchitecture.com

JYSK BINDINGSVÆRK
Vinderslevvej 33
8620 Kjellerup
Telefon: 6016 8597
kim@jyskbindingsværk.dk
www.jyskbindingsvaerk.dk

JØRGEN OVERBYS TEGNESTUE A/S
Slotsvej 46
6510 Gram
Telefon 7482 2086
jorgen@overbys-tegnestue.dk
www.overbys-tegnestue.dk

KALK A/S
Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge
Telefon: 5650 3000
info@kalk.dk 
www.kalk.dk

EMIL NIELSENS
SMEDEVÆRKSTED A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte
Telefon: 3965 0207
emil.nielsen@smedevaerksted.dk
www.smedevaerksted.dk

FIRE EATER A/S 
Vølundsvej 17 
3400 Hillerød 
Telefon: 7022 2769
info@fire-eater.dk
www.fireeater.dk

GH FORM APS
Bækgårdsvej 64
4140 Borup
Telefon: 5944 0990
cwp@ghform.dk
www.ghform.dk

GLARMESTRE SNOER & SØNNER A/S
Lærkevej 17
2400 København NV
Telefon: 3834 0311
snoer@snoer.dk
www.snoer.dk

ARKITEKTFIRMA KNUDSEN 
& ØSTERGAARD A/S
Hasserisgade 35, 9000 Aalborg
Telefon: 9816 3111
ok@ok-arkitekter.dk
www.ok-arkitekter.dk

Knudsen & Østergaard A/S, Arkitekter MAA/DanskeArk.
Hasserisgade 35  /  9000 Aalborg  /  www.ok-arkitekter.dk

ARKITEMA K/S
Ny Carlsberg Vej 120
1799 København
Telefon: 7011 7011
info-danmark@arkitema.dk
www.arkitema.dk

BG BYGGROS A/S
Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Telefon: 5948 9000
info@byggros.com 
www.byggros.com

BYENS TEGNESTUE APS
Forbindelsesvej 5
2100 København Ø
Telefon: 3526 2613
jh@byenstegnestue.dk
www.byenstegnestue.dk
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KLAABORG VINDUER OG DØRE APS 
Nørre Alle 26 
6070 Christiansfeld
Telefon: 7456 8138
klaaborg@klaaborg.dk
www.klaaborg.dk 

KLASSISKE VINDUER
Gevninge Bygade 35A
4000 Roskilde
Telefon: 2225 6911
lennart@studinski.dk
www.klassiskevinduer.dk

KNUD WEILAND APS
Kærvej 4B, Jejsing
6270 Tønder
Telefon: 7473 4549
rene@knudweiland.dk
www.knudweiland.dk

KØBENHAVNS LISTEFABRIK
Rosenkæret 18
2860 Søborg
Telefon: 3927 6090
kbhlistefabrik@kbhlistefabrik.dk
kbhlistefabrik.dk

Københavns 
Listefabrik

LAVTOX
Mandal Alle 9A
5500 Middelfart
Telefon: 7582 5033
lavtox@lavtox.dk
www.lavtox.dk

LINOLIE DØRE & VINDUER
Vestergade 33
7570 Vemb
Telefon: 9788 5002
info@linolievinduet.dk 
www.linolievinduer.dk

LOUVRE TAGVINDUER 
OG SAXO NATURSKIFER
Trautnersvej 4, 4180 Sorø
Telefon: 4059 5286
ej@saxo.as
www.saxosolution.dk

MALER- & ENTREPRENØRFIRMAET 
BENDT BARSDAL A/S
Valby Langgade 221, 2500 Valby
Telefon: 3617 8310
kontakt@barsdal.dk
www.barsdal.dk

MALERFIRMAET ESKILDSEN A/S 
Lerhøj 20 
2880 Bagsværd 
Telefon: 4498 9685
dennis@malereskildsen.dk
www.malereskildsen.dk 

MALERFIRMAET JACOBSEN 
& RINGVEI'S EFTF. APS
Ellekær 5A, 2730 Herlev
Telefon: 3582 8094
info@jogr.dk
www.jogr.dk

MALERHUSET STEEN NIELSEN A/S
Gladsaxe Møllevej 67
2860 Søborg
Telefon 3647 0811
info@malerhuset.com
www.malerhuset.com

36 47 08 11 70 96 92 11

MARTIN FUNCH RÅDGIVENDE 
INGENIØRER
Kallerupgade 6, 2640 Hedehusene
Telefon: 2214 5002
mail@martinfunch.dk 
www.martinfunch.dk

MURERMESTER ASKHOLM APS
Skattergade 10
5700 Svendborg
Telefon: 6222 3900
ask@ask-askholm.dk
www.ask-askholm.dk

MURERMESTER PALLE JENSEN
Rolighedsvænget 11, V. Aaby
5600 Faaborg
Telefon: 6261 6898
mpjbyg@hotmail.com
www.murermesterpallejensen.dk

V. Åby A/S • www.mpjbyg.dkV. Åby A/S

MØGELHØJ ARKITEKTER P/S
Herlev Hovedgade 201C, 2. tv
2730 Herlev
Telefon: 2534 4278
jm@m-arkitekter.dk 
www.m-arkitekter.dk

N B TEGNESTUE 
V. Strandsbjerg 4A 
6950 Ringkøbing 
Telefon: 9732 2100 
nbtegnestuen@nbtegnestuen.dk
www.nbtegnestuen.dk

NATIONALMUSEETS 
BEVARINGSAFDELING
I.C. Modewegsvej, Brede
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 4120 6570
alp@natmus.dk 

NORDISK NHL
Vindeballevej 31
5970 Ærøskøbing
Telefon: 6252 1054
info@nordisknhl.dk
www.nordisknhl.dk

OKHOLM LIGHTING A/S
Håndværkervej 5
6270 Tønder
Telefon: 7471 0436
pro@okholm-lighting.dk
www.okholm-lighting.dk

OPTOGLAS APS
Gøngehusvej 252
2950 Vedbæk
Telefon: 5932 1032
info@optoglas.dk
www.optoglas.dk

Den usynlige forsatsrude 
til nye og gamle vinduer
Energioptimering og lydreducering – også til termovinduer.
Vinduets udseende ændres ikke.

info@optoglas.dk
Tlf. 59 32 10 32
www.optoglas.dk

OPTOGLAS®

ORDRUP VÆRKTØJSMAGASIN
Ordrupvej 85
2920 Charlottenlund
Telefon: 3963 4276
butik@ovm.dk
www.ovm.dk

Ordrup Værktøjsmagasin

PER DAHLBERG 
Kläckeberga Herrgård
39590 Kalmar, Sverige
Telefon: +46 (0) 705901990
per@dahlberg.se
www.perdahlberg.se

Dahlbergs Kakelugnsmakeri

REINHARDTS RESTAURERINGS- 
OG MALERFIRMA
Slavgårdsvej 5, 6560 Sommersted
Telefon: 2146 2553
malene@reinhardtsrestaurering.dk
www.reinhardtsrestaurering.dk

R einhardts
  R 
    Malerfirma

estaurerings- og

SKOVGAARD OG FRYDENSBERG
V/DIRCH BIRGER MADSEN
Gadestævnet 6-8, 2650 Hvidovre
Telefon: 3675 3222
farve@skovfryd.dk
www.skovfryd.dk

SKRIVER TØNDER A/S
Snedkervej 5-7
6270 Tønder
Telefon: 7472 2016
info@skriver.as
www.skriver.as

SKULPTURKONSERVATOREN APS 
V. ANDERS EKSTRØM LØKKEGAARD
Damsholtevej 1, Gunderød
2970 Hørsholm, Telefon: 6128 6180
anders@skulpturkonservatoren.dk
www.skulpturkonservatoren.dk

SNEDKEREN.DK APS
Østerled 8
4300 Holbæk
Telefon: 5943 1545
mail@snedkeren.dk
www.snedkeren.dk

STANTEK SMEDE & 
MASKINVÆRKSTED APS
Højerupvej 25, 4660 Store Heddinge
Telefon: 5650 2230
produktion@stantek.dk
www.stantek.dk

STOCK 35 V/TOM MOSE PETERSEN
Stockholmsgade 35, kl. th
2100 København Ø
Telefon: 3538 7700
tmp.stock35@gmail.dk
www.stock35.dk

SØE-JENSEN & CO. APS 
Kompagnistræde 9
1209 København K 
Telefon: 5374 7304 / 3314 7304 
ha@soe-jensen.dk
www.soe-jensen.dk

TERRAZZOFIRMAET DE PAOLIS EFTF. 
KOLDING. V/LARS KRISTENSEN
Bryggervej 15, 5464 Brenderup Fyn 
Telefon: 2245 5716 
terrazzofirmaet.kolding@gmail.com
www.terrazzofirmaet.dk

THUNBO CONSULT APS
Norske Allé 15
2840 Holte
Telefon: 4548 5292
info@thunboconsult.dk
www.thunboconsult.dk

 

TREHØJE TRÆINDUSTRI APS
Bødkervej 4
7480 Vildbjerg
Telefon: 9713 2570
mail@trehoje-traeindustri.dk
www.trehoje-traeindustri.dk

TROELS JØRGENSEN A/S
Fuglegårdsvej 6
4892 Kettinge
Telefon: 5487 4300
tjas@tjas.dk
www.tjas.dk

www.tjas.dk

TRÆFIBER DANMARK APS
Østergade 3, Høm
4100 Ringsted
Telefon: 7217 0042
info@traefiberdanmark.dk
www.traefiberdanmark.dk

VAHLE A/S
Industrivej 8
8544 Mørke
Telefon: 8759 2303
vahle@vahle.dk
www.vahle.dk

VARMINGS TEGNESTUE APS
Kronprinsessegade 8, 4
1306 København K
Telefon: 3311 2213
mail@varmings-tegnestue.dk
www.varmings-tegnestue.dk

VMB ARKITEKTER
Skovvejen 46i
8000 Aarhus C
Telefon: 8613 8900
vmb@vmb-arkitekter.dk
www.vmb-arkitekter.dk

VAAG ARKITEKTER 
Hverringevej 185
5300 Kerteminde
Telefon: 6532 1647
kontakt@vaag.dk
www.vaag.dk

WÜRTH DANMARK A/S
Montagevej 6
6000 Kolding
Telefon 7932 3232
mail@wuerth.dk
www.wuerth.dk
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Bliv medlem
i dag
Historiske Huse hjælper dig, der ejer et fredet eller 
bevaringsværdigt hus. Vi arbejder politisk for at sikre 
dig de bedste vilkår, vi tilbyder dig et gratis forsikrings-
tjek og så bringer vi dig den nyeste viden inden
for feltet.

Som medlem får du blandt andet:

RABATTER

EVENTS NYHEDSBREV

RÅDGIVNING MEDLEMSMAGASIN

500,- 
ÅRSMEDLEMSKAB

KUN
FRA


