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En kvalitetsbevidst håndværker som:
...har kompetencer inden for restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger
...har gennemført bygningsrestaureringsuddannelsen
...brænder for det gamle håndværk og de gamle teknikker.
...sætter sig ind i tingene inden start
...samarbejder med andre kompetente fagfolk og leverandører
...rådgiver dig, så resultatet altid bliver det helt rigtige

HAUPT ApS | Hovgård 1 | 6300 Gråsten
Tlf. 2093 2590 | hauptaps@gmail.com

DET BÆREDYGTIGE  
 VALG KRÆVER 
HÅRDT ARBEJDE

Det kræver sit at vedligeholde de historiske huse. Meget kan 
gøres ved den løbende vedligeholdelse, og heldigvis kommer du 
langt, hvis du har hænderne godt skruet på, kender dine ma
terialer og bruger de mange weekender, det kræver at komme 
’hele vejen rundt’. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange ferier 
jeg har brugt på at kitte og male mine vinduer – for så at starte 
forfra året efter. Til gengæld glædes jeg hver dag ved de origi
nale vinduer og ved visheden om, at de holder min og de næste 
generationers tid ud. Det er betryggende – både for økonomien 
og for miljøet.  

BRUG FAGMANDEN – DEN RIGTIGE! 
Men nogle projekter er for store til at bakse med selv og kræ
ver faglig ekspertise. Derfor har vi samlet en række rådgivere, 
materialeleverandører og håndværkere – alle med fagligheden 
i orden – under ’Find professionel’ på vores hjemmeside. Det er 
din sikkerhed for, at du entrerer med en fagmand, der arbejder 
ud fra en grundig viden og erfaring med de fredede og beva
ringsværdige huse. Du kan også med fordel bladre dette maga
sin igennem for annoncer – alle er nøje udvalgt og godkendt ud 
fra deres referencer. 

Så lad mig slå et slag – ikke bare for de mange husejere, der 
bruger weekend efter weekend på at vedligeholde vores fælles 

Af Birthe Iuel, præsident for Historiske Huse

kulturarv – men også for de lokale restaureringshåndværkere 
og rådgivere, der er med til at holde vores håndværkstradition 
og faglighed i live. 
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Drachmann Arkitekter arbejder med 
byggeprojekter fra start til slut og 
hjælper private bygherrer med 

drachmann-arkitekter.dk
mail: da@drark.dk / tlf: 3411 110140 års erfaring med vedligeholdelse, bevaring og udvikling af fredede og bevaringsværdige huse 

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

VI ER DIN MEDLEMSORGANISATION 
Historiske Huse hjælper dig, der har et fredet eller bevarings
værdig hus. Vi arbejder politisk for at sikre dig de bedste vilkår, 
vi tilbyder dig bl.a. et gratis forsikringstjek, og så bringer vi dig 
den nyeste viden inden for feltet. 

DET ARBEJDER VI FOR
Ejerne af de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark 
er pålagt og påtager sig dagligt ansvaret for vores fælles byg
nings og kulturarv. Det kræver hårdt arbejde, indsigt og ikke 
mindst økonomiske midler. 

I sekretariatet er vi en håndfuld dedikerede personer med erfa
ring inden for jura, arkitektur og byggeteknik, administration, 
kommunikation og myndighedsbehandling. Vi arbejder hver 
dag for at forbedre det administrative og politiske landskab, så 
du som ejer af et fredet eller bevaringsværdigt hus får de bedste 
vilkår. Med dit medlemskab får du et stærkt hold, der hjælper 
dig igennem udfordringerne – og heldigvis også glæderne – ved 
at eje et historisk hus. 

FAGLIG RÅDGIVNING
Vores restaureringsarkitekt er specialist i vedligeholdelse og 
restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger og 
hjælper dig med spørgsmål af arkitektonisk og byggeteknisk 
karakter. Oplever du udfordringer af juridisk karakter, råd
giver vores jurist herom, og vores sekretariat står klar til at 
rådgive om økonomiske, forsikringsmæssige og administrative 
forhold. 

RABATAFTALER, DER KAN MÆRKES 
Det kræver de rette materialer og produkter af en særlig kvali
tet, når du som ejer skal vedligeholde og istandsætte dit histo
riske hus. Det kan vise sig at være en dyr fornøjelse. Derfor har 
vi i Historiske Huse forhandlet en række rabataftaler på bl.a. 
vinduer, plankegulve, tegl og klinker. Se hjemmesiden for en 
udspecificeret liste over rabataftaler. 

KONTAKT
Telefonisk rådgivning er en del af medlemsservicen og ydes 
uden beregning. Du kan desuden læse mere om medlemskabet 
på www.historiskehuse.dk. Du er også mere end velkommen til 
at skrive eller ringe til sekretariatet, hvis du har spørgsmål til, 
hvordan vi kan hjælpe dig med dit historiske hus.  ◆

SEKRETARIATSLEDER 
Nana Weien Okholm
Telefon 4557 1222
nwo@historiskehuse.dk

Kontakt sekretariatet for en uforpligtende snak om, 
hvordan et medlemskab kan være nyttigt for dig. 

TILLYKKE MED DIT 
HISTORISKE HUS!
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Tilpasset
historien
Kolumba Museum, opført 2007
Arkitekt: Peter Zumthor
Sten: K51 udviklet i samarbejde med 
 arkitekten specielt til projektet.
Foto: øverst: Rasmus Hjortshøj
Fotos, øvrige: Anders Sune Berg
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Murermester og entreprenør
med særlig ekspertise i istandsættelse og vedligeholdelse 

af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Se vores referencer og arbejde på www.prenor.dk. Kontakt os på tlf. 5354 5530 eller info@prenor.dk 

Hvad sker der med landets affredede bygninger, hvis ikke den enkelte kommune er sig sit 
ansvar bevidst? Skrækeksempler fra Københavns Kommune får præsident for Historiske 
Huse, Birthe Iuel, til at råbe vagt i gevær. Følgende brev er sendt d. 28. juni 2019 til funge-
rende borgmester Karina Vestergård Madsen og stadsarkitekt Camilla van Deurs i Køben
havns Kommune. 

På sidste møde i Det Særlige Bygningssyn afsluttede vi gen
nemgangen af alle de mange bygninger, Slots og Kultursty
relsen har haft indstillet til affredning efter dens gennemgang 
af samtlige fredede bygninger. Det var en stor lettelse, fordi 
processen har været smertefuld for alle medlemmer af synet.

Langt de fleste af de indstillede bygninger har været af »natio-
nal betydning«, for så vidt angår deres eksteriør. Vi har derfor 
kun fulgt styrelsens indstilling, fordi fredningsværdierne i det 
indre har været alvorligt svækket.

Det er dog ikke foregået uden alvorlige diskussioner, fordi flere 
af os har ment, at dygtige restaureringsarkitekter ville kunne 
genoprette skaderne, men allermest fordi styrelsens forsikring 

om, at bygningerne efter affredning ville være i gode hænder 
hos de respektive kommuner, er blevet alvorligt anfægtet af 
nogle af os.

»Vi er gang på gang blevet belært om, at kommunerne 
har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Vi 
har også gang på gang oplevet, at ét er hensigt og lov-
givning – et andet er praksis, for er viljen og kunnen 
ikke til stede, forsvinder de affredede bygninger en 
efter en.«

Det er ikke et år siden, Vestergade 33 i København blev af
fredet, og bygningen er allerede voldsomt forarmet.

DET MENER VI
Inden ombygningen har huset overmalet murværk 
og markeret skel ved udvidelsen mod vest.

Efter ombygning er facaden overpudset, pynte-
altanen fremhævet og kvistene ændret.
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·  St. Astier naturlig
 hydraulisk kalk som
 NHL2, NHL3.5 og NHL5

·  Færdigblandet 
 NHL mørtel

·  Kalkmaling

·  Målarkalk langtids-
 lagret kulekalk 3-5 år
 og ekstra langtids-
 lagret 8-12 år

·  Kalkvand

·  Sandkalk

·  12% kulekalkmørtel

·  Isopore isolerings-
 system

Københavns Kommune har en størrelse, så man kunne forven
te, at der både var vilje og kompetencer til at forhindre den 
slags bygningskulturelt hærværk. 

»I Historiske Huse forsøger vi at få ejerne ind i vores 
fold, så vi kan informere dem om de værdier, de for 
tiden er ejere af og derfor har ansvaret for. Men vi er 
ikke myndighed. Vi er ejernes interesseorganisation. 
Det er kommunernes opgave at være myndighed.«

Er det manglende politisk vilje og forståelse for, hvor vigtigt 
det er, at vi bevarer vores kulturarv? Eller er det mangel på 
viden og øvrige kompetencer i forvaltningen, der forhindrer jer 
i at varetage opgaven?

Noget er rivende galt, når vi hver gang, vi har haft en bygning 
til affredning beliggende i Københavns Kommune, har haft den 
opfattelse, at den efter affredning ville være overladt til en til-
fældig ejers forgodtbefindende. Københavns Kommune burde 
i kraft af sin størrelse og betydning være foregangskommune 
for landets øvrige kommuner. For øjeblikket bruges den som 
skrækeksempel.

Jeg håber, I vil gøre jeres til at prioritere flere ressourcer til 
området. I f.eks. Helsingør og Esbjerg har forvaltningen haft 
den politiske opbakning, men det er ganske få personer i em
bedsværket, der med deres engagement og uddannelsesmæssi
ge kompetencer har varetaget bygningernes interesser. Gør det 
samme i København.

I Historiske Huse bakker vi gerne op om jeres arbejde og stiller 
os til rådighed med rådgivning til ejerne.  ◆

Med venlig hilsen
Birthe Iuel

Birthe Iuel, 
Præsident, Historiske Huse 
Telefon 4085 3739
birthe@birtheiuel.dk

FORFALD - PR. ÅR - OVERGANGSORDNINGEN 
◆  Når en fredning ophæves, og ejendommen efterføl-

gende udpeges som bevaringsværdig eller omfattes 
af en lokalplan, vil den såkaldte 5-års regel gælde 
som en overgangsordning.

◆  Fradraget i overgangsperioden gælder kun for 
arbejder, der vedrører bygningens ydre (klimaskær-
men).

◆  Har man en negativ forfald-pr-år saldo (forfald-pr-år 
brugt forud) ved affredningen, kan man fortsætte 
med at ”gnave” af den, indtil den står i 0 – også efter 
overgangsordningens ophør. 

Vestergade 33 set fra Rådhuspladsen efter den nyligt gennemførte istandsættelse.
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E+N ARKITEKTUR A/S 
BEVARINGSVÆRDIGE OG 
FREDEDE BYGNINGER.

Vi arbejder med genanvendelse og udvikling af 
kulturarven, fra helheden og helt ned i detaljen.

Læs mere på vores hjemmeside:
www.EplusN.dk 

E K S I S T E R E N D E  P L U S  N Y

ADMINISTRATIVE 
UDFORDRINGER
MED BR18

NÅR BYGNINGEN ER FREDET
Det kan skabe store problemer for ejerne af fredede bygninger, 
når man skal leve op til kravene fra to forskellige myndigheder. 
Når det drejer sig om fredede bygninger, er det Slots og Kultur
styrelsen og den pågældende  kommunes tekniske forvaltning.

For at illustrere problemet vil jeg berette om en sag fra den 
virkelige verden. I en fredet bygning i København ville ejeren 
konvertere et kontorlejemål til et beboelseslejemål i en tag
etage. Erhvervslejemålet var udført i tarvelige materialer, og 
dagslyset kom fra en række store tagvinduer, som var isat til
bage i 1980’erne.

På alle måder var der her mulighed for at forbedre frednings
værdierne, og Slots og Kulturstyrelsen gav da også tilladelse 

til at ombygge lejligheden, dog med krav om etablering af nye 
kviste i stedet for de skæmmende, store ovenlysvinduer.

KOMMUNAL MYNDIGHED VS. STATSLIG MYNDIGHED
Når man skal konvertere lokaler fra erhverv til beboelse, skal 
kommunens bygningsmyndighed også ansøges. Hvis de yderst 
detaljerede bestemmelser i bygningsreglementet, BR18, er 
overholdt, er der sjældent problemer med at få tilladelse fra 
kommunens Byg og Miljø. Men med det begrænsede antal kvi
ste, som kunne tillades af Slots og Kulturstyrelsen, levede 
dagslysforholdene ikke op til reglerne i BR18. 

Drejer det sig om tagvinduer, så tæller de således, at lysnings
arealet skal udgøre 7 procent af gulvarealet. Når det drejer sig 
om kviste, skal lysningsarealet derimod være 10 procent af 

Hvad skal man være opmærksom på, når bygningen er fredet eller bevaringsværdig? 
Hvor bliver det svært? Og hvordan løser man det? Historiske Huses arkitekt, Leif Hansen, 
giver her sin oplevelse af udfordringerne med BR18.
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Københavns 
Listefabrik

Åbningstider for Butik og Showroom: 
Mandag-Fredag kl. 7.00 - 17.00 samt Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Telefon: +45 3927 6090 
www.kbhlistefabrik.dk

På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister til byggeri og
renovering. Vi fremstiller og sælger kun lister af højeste kvalitet til
private, håndværkere, entreprenører og tømmerhandlere, og lager-
fører mere end 1200 varenumre i Søborg. 

På Københavns Listefabrik fremstiller vi også flotte Høje 
Vægpaneler med Ægte Fyldninger i Klassisk Stil. Panelerne er
"CustomMade" på eget Værksted og leveres på mål til samling
og tilpasning på stedet, ubehandlet eller malet.

Speciale: 
Klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger.

Specialopgaver efter tegning/prøve. Vi leverer over hele landet.

VI HAR DET STØRSTE UDVALG 
I HVIDMALEDE FODPANELER
OG INDFATNINGER ...

Kom til os først - det bliver 
alligevel os til sidst!

... OG VI ER 
SPECIALISTER

I KLASSISKE HØJE 
VÆGPANELER

*) Bestil sæt færdiggrundet 
Over-, bund-liste og mellemplade.

Tilpas fodpanelets højde efter eget ønske.

*)

Fodpanel "Christianshavn" Hvidmalet Fyr KL 2601

Fodpanel "Frederiksberg" Hvidmalet Fyr KL 2602

Fodpanel "København" Hvidmalet Fyr KL 2610

Alm. glat fodpanel Hvidmalet Fyr KL 2641

Indfatning "Nørrebro" Hvidmalet Fyr KL 2701

Indfatning "Østerbro" Hvidmalet Fyr KL 2702

Indfatning "Charlottenlund" Hvidmalet Fyr KL 2708

Fodpanel over-under-mellemplade. KL 2606-2651-2660

Fodpanel over/under/mellemplade. KL 2603-2607-2660

Download
komplet

listekatalog

Besøg vores 

fabriksudsalg i 

åbningstiden ...

VI HAR DET 
STØRSTE UDVALG 

I HÅRDTTRÆLISTER ...

kbh_liste_ann_Historiske_huse_215x280_2018_3_Layout 1  06/12/2018  10.40  Side 1



10 ◆ ◆ ◆ H I S T O R I S K E  H U S E

Gamle vinduer i mikroovn!
– Miljøvenligt og effektivt 

Besøg vores hjemmeside:
www.byggeriets-vinduesrenovering.dk

Tlf.: 36 70 26 20

Godt håndværk gennem
mere end 60 år!
Besøg vores hjemmeside:

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

gulvarealet. Det vil sige, at kvistvinduernes glasareal skal være 
ca. 50 procent større end skråvinduernes. Det betød konkret, at 
projektet fik afslag fra Byg og Miljø. Og dette uanset, at kom-
munen kunne dispensere hertil efter byggelovens § 22. 

KOMMUNEN KAN DISPENSERE
FRA BR18 – HVIS DE VIL
Iflg. § 22 kan en kommune meddele dispensation fra bestem-
melser i loven og i BR18, når det ’skønnes foreneligt med de 
hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser’. 
Efter at ejeren i dette tilfælde fik et afslag på dispensation fra 
BR18, gik vedkommende tilbage til Slots- og Kulturstyrelsen 
og bad om at få tilladelse til nogle større eller flere kviste for 
at leve op til BR18. Dette ønske kunne ikke imødekommes af 

styrelsen, der mente, at det måtte være Byg og Miljø, der i givet 
fald skulle bøje sig for styrelsens krav. Byg og Miljø mente på 
den anden side, at de nøje skal følge BR18 og ikke kan/vil give 
dispensation herfra, og at Slots og Kulturstyrelsen må ændre 
holdning. 

Dette efterlader ejeren med en noget uforløst sag. 

EJERENS GODE INTENTIONER ENDER 
I ET BUREAUKRATISK LIMBO
Ejeren var indstillet på at udføre nogle meget dyre arbejder, der 
ville højne fredningsværdierne markant, men ender i dette til
fælde i et bureaukratisk limbo, som koster mange rådgiverpen
ge – uden resultat. Efter sigende har Slots og Kulturstyrelsen 

Ny kvist

Nye kviste

Fremtidige forhold – veluxvinduer udskiftes med mindre kviste Eksisterende forhold

Ny tagbeklædning

Eksist. ovenlysvindue
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Elegant og smukt tagvindue

LOUVRE
DET FRANSKE TAGVINDUE
TIL SKIFER, TEGL & ZINK

Louvre tagvindue i smedejern, isoleret og med ultraslanke,
elegante profiler. Kan anvendes til fredede ejendomme.

Læs også om naturskifer på www.saxosolution.dk

SPØRG ARKITEKTEN
Leif Hansen 
Telefon 2325 9581
lh@historiskehuse.dk

Har du spørgsmål ang. BR18 eller andet af bygge-
teknisk karakter, kan du som medlem kontakte 
arkitekt Leif Hansen. Det er er del af medlems-

servicen og derfor gratis. 

forsøgt at få den kommunale bygningsmyndighed til at forstå 
vigtigheden af fredningsværdierne – dog uden den store forstå
else, da der på den anden side er et helt fast og håndgribeligt 
regelsæt, som kommunen mener at skulle følge. Tidligere har 
der erfaringsmæssigt været større mulighed for dispensation, 
end man har i dag. Hertil skal det dog også nævnes, at andre 
kommuner har vist sig at være mere imødekommende i tilsva
rende situationer.

NÅR HUSET ER BEVARINGSVÆRDIGT 
Det er ikke det eneste sted, hvor hensynet til bevaringsværdier 
kommer i konflikt med BR18. Når det drejer sig om energikra-
vene og især isolering, er der stadig mulighed for, at de fredede 
bygninger kan nøjes med at isolere så meget, som der nu en 
gang er plads til. Når det kommer til bevaringsværdige huse, er 
det noget mere besværligt. 

EN BEVARENDE LOKALPLAN KAN (MÅSKE) 
GIVE DISPENSATION FOR ENERGIKRAV
Har man et bevaringsværdigt hus, der er omfattet af en beva
rende lokalplan, kan man opnå dispensation for energikravene 
i BR18 – vel at mærke, hvis argumenterne er gode nok. Hvis 
huset ligger uden for lokalplanområdet, kan der åbenbart ikke 
dispenseres. 

Det betyder imidlertid, at en meget stor del af de bevarings
værdige huse skal kæmpe med besværlige bestemmelser, hvis 
bevaringsværdierne ikke skal gå tabt. For eksempel er bedre 
byggeskikhuse i mange tilfælde meget følsomme over for de 
store mængder isolering, der forlanges lagt i taget ved ombyg
ning, og mange fine detaljer kan gå tabt.  ◆

Gode råd
Udarbejd en skitse 
over projektet, som 

kommunen kan 
forstå. 

Spørg altid 
kommunen først og 
altid så tidligt som 
muligt i processen.

Søg om dispensation 
efter byggelovens § 22, 
hvor det giver mening. 
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Det originale udtryk skal bevares. Det var 
blandt de vigtigste ønsker, som familien 
Crone havde til deres bolig i Gilleleje, da de 
sidste år gik i gang med en gennemgribende 
renovering. Boligen, som ligger ned til van
det, er nemlig opført helt tilbage i 1886 og 
rummer således ikke alene flotte byggetek
niske detaljer som bindingsværk og bjælker, 
men også en helt særlig historie: 

»Da vi så boligen, faldt vi for den med det 
samme. Den har et rigtigt idyllisk udtryk og 
gemmer samtidig på en spændende fortid, 
som er med til at give den endnu mere char
me. Boligen, som er opført af Diakonisse
stiftelsen, har nemlig i sin tid været brugt 
af såkaldte diakonisser som sommerresidens, 
og derfor er den også indrettet helt unikt,« 
fortæller Gitte Crone. 

Diakonissestiftelsen er stiftet i 1863 som en 
kirkelig organisation, hvor diakonisser – som 
i oldtiden var en kvindelig menighedshjæl
per – beskæftigede sig med pleje og omsorg 

af syge folk. I sin tid havde diakonisserne 
sommerophold i boligen, og derfor er den 
også indrettet med intet mindre end 19 små 
værelser, hvor de kunne sove. 

MED FOKUS PÅ DET OPRINDELIGE
Selvom husets historie er anderledes og sjov, 
har familien Crone dog alligevel valgt at 
ændre de små værelser til en mere familie
orienteret boligform. Men ellers er der i re
noveringsprocessen lagt stor vægt på, at så 
mange oprindelige, historiske detaljer som 
muligt skulle bevares. Derfor blev der også 
valgt byggematerialer til huset, som under
støtter charmen, det er født med: 

»Vi har lagt stor vægt på at bevare det ud
tryk, som vi faldt for, da vi købte det. Derfor 
har vi eksempelvis i vinduesudskift ningen 
valgt en såkaldt koblet vinduesløsning 
fra Bøjsø, da den stemmer overens med de 
traditionelle håndværksmæssige teknik
ker, man brugte dengang,« forklarer Gitte 
 Crone. 

Selvom det havde været 
billigere at rive huset 
ned og bygge et nyt, 

valgte familien Crone 
at renovere det oprin

delige. Huset er nemlig 
opført helt tilbage i 

1800-tallet og rummer 
dermed en historie og 

en charme, som ikke 
kan bygges fra ny. Her 

skulle vinduer fra Bøjsø 
danne rammen om den 

historiske idyl. 

EN CHARME, SOM KUN  
ET ÆLDRE HUS KAN HAVE 

A N NO NC E



H I S T O R I S K E  H U S E ◆ ◆ ◆ 13

Bøjsø døre & vinduer har i næsten 50 år spe
cialiseret sig i koblede vinduer, som var en 
meget udbredt byggeteknik, man brugte i 
1800-tallet, hvor huset i Gilleleje blev byg-
get. Derfor er vinduesproducenten også ble
vet valgt til at levere vinduer og døre til både 
hovedhuset og til udestuen, så stilen og den 
røde tråd fortsætter gennem hele bygningen: 

»De hvide vinduer fra Bøjsø med harlekin
mønstre og sprosser skaber det helt rigtige 
udtryk, der også matcher stråtaget, bin
dingsværket og de mange andre fine detaljer, 
som huset besidder. Samtidig har vinduerne 
åbnet endnu mere op for huset, så vi for alvor 
kan nyde den flotte udsigt ned til vandet.« 

RÅDGIVNING FRA ARKITEKT 
OG VINDUESPRODUCENT
I valget af vinduer og døre har Bøjsøs salgs
konsulent i samarbejde med en arkitekt 
rådgivet ud fra tegninger og skitser, så vin
duesløsningen blev nøjagtig den stil, som eg
ner sig bedst til det mere end 130 år gamle 
diakonissehus. Her blev drøftet alt lige fra 

farverne på partierne til størrelserne på vin
duernes glasfelter: 

»Det har været en spændende opgave for os 
at gå til, da vinduerne virkelig spiller en væ
sentlig rolle for at bevare den stil, som bolig
ejerne ønsker. Her skulle vi have symmetrien 
til at gå op i en højere enhed, hvor mønstre, 
sprosser og andet blev nøje gennemtænkt. 
Samtidig er alle vinduerne og dørene selv
følgelig lavet i specialmål, så de passer præcis 
til huset,« fortæller salgskonsulent hos Bøj
sø, Rune Dam.

Foruden vinduesudskiftningen er huset 
blandt andet blevet isoleret med forskelli
ge facadepudsbats, mens bindingsværket er 
udskiftet, og gulvene er brækket op. Sam
tidig er udestuen blevet gjort væsentligt 
større, hvorfra familien kan nyde udsigten 
ud mod Kattegat. Renoveringsarbejdet, her
under også dekoreringen af de indvendige 
rammer, forventes afsluttet til foråret, hvor 
familien Crone for alvor kan flytte ind i det 
historiske hus.  

Huset i Gilleleje ligger helt 
ud til Kattegat, og her stiller 
det til tider lidt voldsomme 
vind og vejr krav til dørene 

og vinduerne. 

Derfor er der valgt Bøjsø-
vinduer, som er lavet af 

sibirisk lærketræ, der har en 
yderst god holdbarhed på 
grund af det høje harpiks-

indhold.  

FAKTA
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Fugtige kældre og opstigende grundfugt er en udfordring for 
mange husejere. Forskellige firmaer tilbyder løsninger, der ved så
kaldt elektroosmose kan gøre kælderen mere tør. Men virker det? 

Når systemet installeres, bliver der boret elektroder i væggene, 
og der opsættes en boks, som udsender en svag positiv strøm i 
rummet og i de fugtige vægge. Det lader ionerne i vandet posi
tivt, hvorefter de søger mod den naturlige minuspol, jorden, og 
dermed trækkes vandet ud af væggen. Der er forskellige model
ler – nogle med kabler fræset ind i murene og nogle såkaldte 
“langbølge”løsninger, hvor der blot sættes en boks op. 

INGEN DOKUMENTERET EFFEKT
I fagkredse er den helt korte konklusion, at der ikke er nogen 
som helst dokumenteret effekt af elektroosmose. Bl.a. Tekno
logisk Institut har undersøgt metoden, og faglig leder for afde
lingen Indeklima & Bygningsundersøgelser, Carsten Johansen, 
udtalte til Bolius i 2016:

»Vi har målt på elektroosmotiske systemer fra private 
virksomheder i snart tre årtier, og i alle de målinger, vi har 
foretaget, har vi ikke set, at de virkede én eneste gang.«

Selv om der ikke var tale om test af nogle af de systemer, som 
sælges i Danmark i dag, lyder det jo umiddelbart ikke godt. En 
lang række eksperter advarer da også mod systemet, som ifølge 
dem ikke har nogen dokumenteret effekt.

MEN HVAD SÅ NÅR DET VIRKER?
Her i magasinet bragte vi i oktober 2018 en case fra Rosenfeldt 
Gods, hvor man derimod havde haft stor glæde af et konkret 
elektroosmotisk system. Og det er i det hele taget ikke svært 
at finde ejere, der har haft glæde af systemet. Også på fx online 
bedømmelsesfora som Trustpilot er der næsten udelukkende 
positive anmeldelser. 

For at få en idé om erfaringerne derude vil vi meget gerne høre 
fra dig, hvis du har haft et af disse systemer installeret – uanset 
om det er en kablet løsning eller blot en boks, og uanset om det 
har virket eller ej. 

Skriv til sekretariat@historiskehuse.dk eller ring på tlf. 45 57 12 22.

Trætjære, linolie, søm, pigmenter, tjæret værk, linoliefarver m.m. 
Produkter til bevaring af træ.

SKIBSPRODUKTER ∙ BYGNINGSBEVARING
MARINE PRODUKTER

RESTAURERING ∙ SKIBSBEVARING

www.claessons.com

Alligevel er det ikke svært at finde ejere, der er 
glade for systemet. Vi vil gerne høre mere om 
jeres erfaringer.

ELEKTROOSMOSE
– INGEN DOKUMENTERET EFFEKT
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Et Dantegl tag er det kvalitetsbevidste og unikke valg til restaurering af  
historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger som slotte, herregårde,  
kirker og byhuse. 
Står I overfor et restaureringsprojekt af en historisk, fredet eller bevarings- 
værdig bygning?
Vi tilbyder en total tagløsning der indeholder alt fra tagsten, undertag  
og tilbehør samt 360° gratis rådgivning, support og tryghed fra start til  
endeligt resultat.

Læs mere og book et rådgivningsmøde på  
nationaltag.dk

Dantegl tag
– Et stykke dansk 
arkitekturhistorie
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Restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger

Eget snedkerværksted • Grundlagt 1947

Yderholmen 14 • 2750 Ballerup • Tlf. 4468 2066 • Fax: 4468 2065 • www.nanielsen.dk 

DET KAN DU SELV GØRE
Det er en god idé at kigge lidt nærmere på din ejendom for at 
se, om alt er, som det skal være. Det er en fordel, hvis du har 
et billede eller en tegning af facaderne, som du kan registrere 
på ved at tegne, hvis der er revner eller lignende. Har du kæl
der under huset, er det en god idé at starte gennemgangen der. 
Her gennemgås alle vægge efter tegn på forandring. Hvis du 
observerer revner i ydermuren eller soklen, bør disse repare
res med det samme, så der ikke kommer fugt ind i kælderen. 
Dernæst gennemgås facaderne. Tag gerne et par billeder, og 
markér revnerne, og skriv evt. revnebredde på, så du næste år 
kan kontrollere, om skaden udvikler sig. 

Mange husejere oplever, at deres huse revner, selv om det aldrig 
er sket før. Det kan skyldes sidste års ekstremt tørre sommer. 
Når fugten forsvinder fra jorden, mindskes massefylden, og 
derved svinder det, som husene står på, og der kan opstå revner. 
Det er i princippet ikke noget, man skal gøre noget ved ud over 
at reparere sætningsrevnerne. 

DET SKAL DU HAVE EN RÅDGIVER TIL
Hvis din ejendom pludselig får sætningsskader, er det en god 
idé at undersøge, om afløb og kloakker er tætte. Hvis afløbs-
rør er utætte, kan det sivende vand underminere jorden under 
soklen, og der kan opstå sætningsskader. Er det ikke tilfældet, 

Hvordan tjekker du dit hus for sætningsskader, hvordan undgår du 
dem, og hvad gør du, hvis du opdager sætningsskader? Her får du 
Historiske Huses arkitekt, Leif Hansens, gode råd. 
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20-30% RABAT 
PÅ ØLANDSSTEN TIL 

MEDLEMMER AF 
HISTORISKE HUSE

bør der udføres en geoteknisk undersøgelse, som kan være med 
til at afklare problemet. Geoteknikeren tager en jordprøve un
der soklen, som fortæller noget om jordens bæreevne, og hvor 
vandspejlet ligger. Geoteknikeren kommer gerne med en anvis
ning på, hvad der skal gøres for at udbedre skaden. 

NÅR HUSET ER FUNDERET 
PÅ TRÆPÆLE ELLER FLETVÆRK
Anderledes er det med huse, der er funderet på træpæle eller 
fletværk, som er en træramme, hvorpå der er udlagt granitsten. 
Hvis tømmeret bliver tørlagt, nedbrydes træet, og bæreevnen 
forsvinder. Hvis det sker, er det nødvendigt at etablere en ny 
fundering. Det kan typisk udføres ved at ’trykke’ pæle under 
murene. Dette arbejde kan være ret krævende og skal udføres 
af specialister med specialværktøj. 

Inden arbejdet udføres, skal der typisk udarbejdes et ingeni
ørprojekt for at beregne husets vægt i forhold til den under
støtning, der skal etableres. Når huset bliver understøttet af 
’pressede pæle’, kan man opleve, at revnerne lukker sig igen, 
da muren så at sige bliver løftet op til sin oprindelige placering. 
Man kan desværre også opleve, at der opstår nye revner, når 
først der kommer tryk på muren. Derfor skal ejeren altid tegne 
en ekstra forsikring, mens sådanne arbejder pågår.  ◆

SPØRG ARKITEKTEN
Leif Hansen
Telefon 2325 9581
lh@historiskehuse.dk

Har du spørgsmål ang. sætningsskader eller andet 
af byggeteknisk karakter, kan du som medlem 
kontakte arkitekt Leif Hansen. Det er er del af 

medlemsservicen og derfor gratis. 
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Analyser viser, at der er opstigende fugt i 
90 procent af alle danske kældre. Huse fra 
før 1960 har ingen horisontal fugtspær
re, så her er problemet næsten umuligt at 
undgå. Det kan medføre, at puds og maling 
skaller af, eller at der opstår saltaflejringer 
på væggene. Fugtige kældre bliver også ofte 
angrebet af skimmelsvamp, hvilket kan give 
astma, allergi m.m.  

»Dit hus suger fugt helt naturligt, ligesom 
et træ, fordi væggene er negativt ladet. Vi 
udtørrer væggene ved hjælp af en metode 
kaldet elektroosmose, hvor vi gør væggene 
positivt ladet og på den måde driver vandet 
den anden vej,« forklarer Niels Olsen, inde
haver af Drytech, som er Danmarks ældste 
og mest anerkendte virksomhed inden for 
elektroosmose. 

VELDOKUMENTERET 
TYSK TEKNOLOGI
Drytech forhandler det velrenommerede 
tyske Drymat System, som blev udviklet af 
Frank Lindner i 1997. Hans virksomhed er 

Europas førende producent inden for elek
troosmoseteknologien. Drymat System er 
repræsenteret i det meste af Europa, Ca
nada og USA, og alene i Tyskland er der 
installeret over 20.000 anlæg. Systemet er 
kvalitetssikret via en europæisk Önorm, 
og Drytech har desuden fået udarbejdet en 
uvildig rapport af et ingeniørfirma, som har 
været kontrollant på tre tilfældigt udvalgte 
installationer. »Vores system er det absolut 
førende og mest veldokumenterede indenfor 
elektroosmose. Vi bruger materialer med en 
lang holdbarhed, og derfor giver vi 20 års 
garanti på de skjulte installationer. I starten 
var vores kunder i tvivl om, hvorvidt det vir
kede, men nu har vi installeret Drymat hos 
over 1400 tilfredse boligejere i Danmark, 
som kan bekræfte, at det er en simpel, effek
tiv og billig metode til at udtørre murværk,« 
fortæller Niels Olsen. 

FRA MINUS TIL PLUS
Drymat System består af en strømføren
de ledning, elektroder og en lille boks. Ved 
monteringen skjules ledning og elektroder 

Fugt i kælderen kan 
medføre både skimmel

svamp, saltudtræk og 
pudsafskalning. Drytech 

har løsningen, lige meget 
hvad problemet er. 

TAG KAMPEN OP MOD FUGT  
OG SALT I KÆLDERVÆGGENE

A N NO NC E
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i væggene, og boksen monteres på kælder
væggen. Anlægget sender svage impulser af 
jævnstrøm ind i murværket, så vandet i væg
gene bliver positivt ladet. Samtidig bliver 
negativt ladede spyd placeret i jorden om
kring huset, og spyddene tiltrækker det po
sitivt ladede vand. På den måde bliver vandet 
ledt væk fra murværket og ud i jorden, mens 
systemet forhindrer ny opstigning af fugt. 

Installationen varer en til to uger, afhæn
gigt af ejendommens størrelse. Allerede ef
ter seks måneder er fugten reduceret med 
mindst 2530 procent, og efter et til to år vil 
væggene være helt tørre. »Indeklimaet bliver 
bedre, lugtgenerne forsvinder, og vi forebyg
ger skimmelsvamp. En pæn, tør kælder kan 
indrettes til beboelse eller andre formål, og 
den øger ejendommens værdi,« udtaler Niels 
Olsen. 

NÆNSOM MOD HISTORISKE HUSE
Elektroosmose er den billigste måde at ud
tørre en fugtig kælder, da metoden hverken 
kræver gravearbejde eller bygningsmæssige 
ændringer. Systemets strømforbrug svarer 
til mindre end 10 kroner om måneden. Der
udover er Drymat System meget nænsomt 
over for huset, forklarer Niels Olsen: 

»Andre metoder indebærer, at man indsæt
ter en kemisk eller fysisk fugtspærre i form 
af stålplader. Det er en alvorlig sag at skære 
et gammelt hus over på midten. Vi etablerer 
i stedet en elektronisk fugtspærre, som ikke 
påvirker konstruktionen, og installationen 
er skjult, så den ikke skæmmer bygningens 
udtryk.«

Drymat System løser fugtproblemer, som 
skyldes opstigende grundfugt. Hvis fugten 
f.eks. kommer ind i kælderen fra siden, kan 
et omfangsdræn være en bedre løsning. På 
www.drytech.dk kan du bestille et gratis be
søg af en af Drytechs erfarne konsulenter, 

som bl.a. kan hjælpe med at afklare, hvor 
fugten kommer fra, og rådgive om, hvad du 
kan gøre for at komme problemet til livs.

SALT OUT FJERNER SALT 
UDEN AT BESKADIGE VÆGGENE
Når fugten stiger op i murværket, transpor
terer den salt fra den omgivende jord med 
sig. Da salt holder på fugten, er man i nogle 
tilfælde nødt til at erne saltet, før man kan 
udtørre væggene. Derfor har Drytech ud
viklet produktet Salt Out, som er helt nyt i 
Danmark. 

Salt Out er en grødlignende masse, der be
står af plantefibre, tørstof og vand. Man 
smører massen på væggen med murske og 
fugebræt. Efter cirka fire uger ernes mas-
sen, som nu har suget alt saltet til sig. Væg
gen efterlades pæn og glat, samtidig med 
at vægmalerier, stuk og anden udsmykning 
bevares. Salt Out er 100 procent biologisk 
nedbrydeligt, så materialet kan nemt afleve-
res på genbrugspladsen.

»Man kan selv udføre behandlingen, hvis 
blot man følger instruktionsvideoen på vo
res hjemmeside. Vi kommer selvfølgelig også 
gerne og klarer arbejdet,« forsikrer Niels 
Olsen og afslutter: »I den forbindelse kan vi 
tage en boreprøve før og efter behandlingen 
for at dokumentere effekten. Vi har allerede 
mange gode erfaringer med Salt Out, blandt 
andet fra en ejendom på Nørrebrogade i Kø
benhavn, hvor kælderen var ubrugelig, fordi 
salt- og fugtprocenten var for høj. Efter fire 
uger med Salt Out var indholdet af kalium 
faldet med 93 procent, indholdet af magne
sium var faldet med 77 procent, og indholdet 
af natrium reduceret til næsten ingenting. 
Bygherren var meget tilfreds, og i dag an
vendes kælderen som kantine.«

Drytech blev etableret i 2012 
og er en 100 procent dansk-

ejet virksomhed. 

Drymat System er kvali-
tetssikret via en europæisk 

Önorm samt en uvildig 
rapport udarbejdet af 

et ingeniørfirma. 

Begge dele kan rekvireres 
på www.drytech.dk.

LÆS MERE 
om elektroosmose på 
www.drytech.dk/hvor-

dan-virker-drytech

LÆS MERE
om Salt Out på 

www.drytech.dk/saltout

FAKTA
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Vi har medarbejdere inden for tømrer, murer 
og maler, der er uddannet til at restaurere og 
vedligeholde fredede og bevaringsværdige 
bygninger efter det gamle håndværk.

Fuglegårdsvej 6 
4892 Kettinge
Tlf.: 54 87 43 00
www.tjas.dk

www.tjas.dk

Det vrimler med smukke huse på Ærø. Huse, der ikke blot fortæller historien om håndværk og 
arkitektur i verdensklasse, men også om foretagsomhed og et folk, der passer på det, de har kært. 

I det tidlige forår 2019 hædrede Historiske Huse ti af de ejere 
på Ærø, der i høj grad har værnet om deres bevaringsværdige 
huse og vores fælles kulturarv. Formålet var at takke ejerne for 
deres fantastiske indsats og at opfordre flere politikere og be-
slutningstagere til at anerkende ejerne for det arbejde, de gør 
for fællesskabet. 

På de følgende sider kan du læse mere om baggrunden for 
projektet og møde tre af de ejere, som modtog en plakette. Du 
kan også møde nogle af de lokale kræfter fra Ærø Kommune 
og øens lokale bevaringsforeninger, der kæmper for at bevare 
Ærøs bygningskultur, og som var med til at udvælge de præ
mierede huse. 

HURRA
FOR EJERNE!

TEMA: ÆRØ

Birthe Iuel og Ærøs borgmester, Ole Wej PetersenPlaketten uddeles til ejer af et bevaringsværdigt hus
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Restaurering og fornyelse af fredede 
og bevaringsværdige bygninger

Materialgaarden • Hverringevej 185 • 5300 Kerteminde
www.vaag.dk • kontakt@vaag.dk • 65 32 16 47

Historiske Huse har overrakt bronzeplaketter til ti ejere af bevaringsværdige huse på Ærø. 
Ejere, som har valgt de rigtige løsninger til, også selvom det har betydet mere arbejde, større 
udgifter og meget mere besvær. De skal belønnes – ikke blot med en plakette, men med øko
nomisk støtte og større politisk opmærksomhed. Det mener Birthe Iuel, præsident for Histo
riske Huse, som her fortæller mere om baggrunden for overrækkelsen.

Vi ønsker at hylde de ejere, der går en ekstra mil for, at vi alle 
har noget smukt at se på og en historie at spejle os i. Plaketten 
sætter samtidig husene på dagsordenen i kommunerne og hos 
politikerne. I Historiske Huse mener vi, at ejere, der prioriterer 
at respektere bevaringsværdierne, og dermed uundgåeligt be
byrdes med større udgifter til både håndværkere og materialer, 
SKAL belønnes med en eller anden form for økonomisk støtte. 
Derfor var vi rigtig glade for at se, at Ærø Kommune er gået 
aktivt ind i dette projekt og tilmed har tilbudt de ejere, hvis 
bygninger ikke var SAVEregistreret, at blive det, således at 
der kan søges støtte til de udvendige arbejder hos Ærø Kom
munes bygningsforbedringsudvalg.

BEDRE VILKÅR FOR EJERNE FØR DET ER FOR SENT
Vores bevarings og udviklingsindsats skal prioriteres, dér hvor 
den skal fortælles, forløses og forrentes – hos ejerne. Vores er
faring som ejerorganisation er, at de fleste ejere både føler glæ-
de og stolthed ved deres historiske hus. Men de er også ’helt 
almindelige mennesker’, der skal have et budget til at hænge 
sammen og har begrænsede ressourcer til at vælge fordyren
de løsninger. Vil man gøre en mærkbar forskel for den dan

ske kulturarv, er der nødt til at komme mere gunstige vilkår 
for ejerne af de bevaringsværdige bygninger. Indførte man en 
skatte fradragsordning på vedligehold og istandsættelse af lan
dets bevaringsværdige bygninger, ville man skabe et incitament 
og opdyrke et ansvar, der virkelig kunne rykke noget – dér hvor 
regningen skal betales: Ude hos den private ejer. Derfor arbej
der vi ihærdigt for at få politikere og myndigheder til at forstå, 
at den enkelte husejer reelt set – ene og alene – bærer det stør
ste ansvar for bevaringen af vores fælles kulturarv. 

NÅR EJERNE GØR DET EKSTRA, 
DER GØR FORSKELLEN

TEMA: ÆRØ

Birthe Iuel, 
Præsident, Historiske Huse 
Telefon 4085 3739
birthe@birtheiuel.dk
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KOBBERLAMPER
-belysning til historiske bygninger

Tlf. 7471 0436 • www.okholm-lighting.dk NYMØLLELAMPEN 
Design: Fogh & Følner

FAKKEL W300 
Design: Brüel, Bornebusch, Selchau

TEMA: ÆRØ

De fleste ejere af huse med historie har en dyb respekt for tidligere tider og de mange 
skæbner, som har haft deres gang i husene. Med Ærøs størrelse på blot 88 kvadratkilo-
meter er det lokale kendskab til husene stort. Og det forpligter, mener de ejere, som har 
modtaget en plakette. Her kan du se de ti huse, som modtog plaketten.

HISTORIEN 
FORPLIGTER

KIRKEBALLEVEJ, ÆRØSKØBING VILLA STRAND, MARSTAL



H I S T O R I S K E  H U S E ◆ ◆ ◆ 23

NEJ TAK TIL SÆSONUDVIDELSE
»Vi går op i, at bygningen bevares så vidt muligt. Det betyder blandt an-
det, at vi er meget bevidste om, hvad bygningen kan – og ikke kan. Vi har 
f.eks. ikke isat termovinduer eller isoleret, selvom det ville have åbnet op 
for helt andre anvendelsesmuligheder og sæsonudvidelse. Men det havde 
været helt forkert for en industribygning som denne.«

Hans Erik Thomsen, formand for Østerled Bådelaug

ØSTERLED BÅDELAUG, MARSTAL
◆  Opført i 1917 af ingeniør Alvard Bondegaard til at 

huse byggeriet af redningsbåde.
◆  Ikonisk, rød træbygning med hvide vinduer og 

markant bygningsform.
◆  Bruges i dag af Østerled Bådelaug til værksted og 

foreningsaktiviteter

ØSTERBRO, SØBY LANGAGERGAARD, ÆRØSKØBING
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25 års erfaring 
med bevaring, restaurering og konservering

Vi har faguddannede konservatorer indenfor en bred vifte 
af materialer og fagområder. Vi arbejder for kirker, museer, 
herregårde, institutioner og private.

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud     Storemosevej 8 • 9310 Vodskov • Mail: bcn@bcnord.dk • www.bcnord.dk

Drachmanns Hus

Tinghuset i Fjerritslev

ENTUSIASME OG RESPEKT
»Huset er en af de mest interessante bygninger i Marstal, og den skal jo 
holdes. Det er ikke verdens smukkeste hus, men den historie, som huset 
repræsenterer, er så vigtig for Ærø, at jeg gør mit for at bevare histori-
en, detaljerigdommen og det gode håndværk. Det er værd at holde fast 
i – og som tilflytter har jeg stor respekt og veneration for historien.«

Peter Lund, ejer

SØASSURANCENS HUS, MARSTAL 
◆  Opført i 1905 med tydelige maritime referencer. 
◆  Velbevaret og interessant historie med stor lokal betydning. 

POLITISTATIONEN, ÆRØSKØBING NØRREBO, ÆRØSKØBING
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UD VINDUER A/S
Vestergade 22, DK-8860 Ulstrup
T +45 87 73 50 88
www.ud-vinduer.dk

VIS IONÆRT HÅNDVÆRK 
UD VINDUERFULD RESPEKT FOR BYGGESTIL OG DE RIGTIGE LØSNINGER…

Vores kærlighed til fredede bygninger og godt håndværk fornægter sig ikke, når vi 
kaster os over store og små renoveringsprojekter. 
Vi dækker hele spektret fra gennemførte plankedøre til koblede vinduer der giver 
bygningen nyt, energibesparende liv og understreger den oprindelige stil og ånd.

Se mere på www.ud-vinduer.dk eller ring på 87 73 50 88
VIS IONÆRT HÅNDVÆRK 

UD VINDUER

ORDENTLIGHED KOSTER
»Min kone og jeg har ejet Sandemandsgaarden siden 2012. Huset var 
en mere uoverskuelig opgave, end vi først havde forestillet os. Gården 
var bl.a. repareret med cementpuds og plastikmaling. Den største udfor-
dring er klart den økonomiske. Hvis man vil gøre det ordentligt – også 
for eftertiden – kræver det håndværk og de rigtige materialer. Og det 
koster.«

Hans Holt Christensen, ejer

SANDEMANDSGAARDEN, SØBY
◆  Gårdens historie går tilbage til 1620’erne. 
◆  Bindingsværksejendom af slesvigsk type med stråtag.

Læs mere om de
præmierede huse

på www.historiskehuse.dk/
10-huse-praemieret-paa-aeroe

TRANDERUPVEJ, ÆRØSKØBING
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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

Restaurering og modernisering 
af Rudersdal Rådhus

Ærø har en lang tradition for at bevare sin byggede kulturarv. Her kan du møde tre 
af de lokale kræfter, som med økonomiske midler, rådgivning, formidling og politisk 
benarbejde hjælper ejerne med at passe bedst muligt på deres historiske huse. 

»PLAKETTERNE HAR 
BIDRAGET TIL AT SPREDE 
DET GODE BUDSKAB«

TEMA: ÆRØ

Kirsten Johansen
Teknik og miljødirektør 
i Ærø Kommune

Christina Kjerulff
Formand for Snorren, 
bevaringsforening for Marstal

Birger Kristensen
Formand for Ærøskøbing 
Byhistoriske Forening
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Glarmester A Guhle og Søn A/S siden 1866
Strandvejen 335 - 2930 Klampenborg - Telefon: 3964 0243

 Mail: guhle@guhle.dk -  www.guhle.dk

Fordele ved forsatsvinduer:
• De er energibesparende.

• Bliver lavet så pænt i dag, at man ikke lægger mærke til, at de er der.

• Hvis man ønsker at bevare sine nuværende vinduer, er  
forsatsvinduer en perfekt løsning.

• De virker lydisolerende 

HVORDAN ARBEJDER I MED DET
I BEVARINGSFORENINGERNE? 
Christina: Vi udbreder bl.a. kendskabet til, hvorfor det 
er vigtigt at bevare huse og bymiljøer, der har kvaliteter 
intakt fra opførelsen. Vi sidder med i forskellige kom
munale udvalg og er i dialog med kommunen, når der 
f.eks. skal udarbejdes nye lokalplaner, og med husejer
ne, som kan ringe til os med spørgsmål.

Birger: Vi har bl.a. sørget for, at Ærøskøbing i 2002 
blev tildelt den fornemme Europa Nostrapris for be
varing af europæisk kulturarv. Derved kunne alle se, at 
den byggede kulturarv er en ressource, vi skal passe på. 
Vi arbejder meget politisk og er bl.a. repræsenteret i 
kommunens bygningsforbedringsudvalg og det ene lo
kalplanudvalg. På den måde arbejder vi for at afklare de 
dilemmaer, der måtte være i forhold til, hvad ejerne kan 
gøre ved deres huse. 

HVORDAN ARBEJDER ÆRØ KOMMUNE
MED DEN BYGGEDE KULTURARV?
Kirsten: Hvert år åbner vi for en ansøgningspulje, som 
dels er finansieret af statens byfornyelsesmidler og dels 
af kommunens egne midler. Her kan husejerne søge øko
nomisk tilskud til at vedligeholde deres ejendomme. Vi 
skelner ikke mellem fredede og bevaringsværdige byg
ninger – vi vil gerne hjælpe dem alle sammen. Vi har 
nedsat et bygningsforbedringsudvalg, som vurderer, om 
ejernes planer er i overensstemmelse med vores beva
rende lokalplaner, der definerer, hvordan husene må be-
handles. Derudover har vi to rådgivende lokalplanudvalg, 
som ejerne kan kontakte, hvis de har spørgsmål om, hvad 
de må og ikke må.  

F O R T S Æ T T E S 
PÅ  N Æ S T E  S I D E

› › › ›

HVORDAN HAR PLAKETTERNE VÆRET MED 
TIL AT UNDERSTØTTE JERES ARBEJDE? 
Christina: De har bidraget til at sprede det gode bud
skab om, hvad der er godt for de gamle huse. De har 
skabt en interesse og fået folk til at tale om det. 

Birger: Rent bevaringsmæssigt er Ærøskøbing i god 
gænge, så vi har brugt lejligheden til at sætte fokus på 
den rige bygningskultur, som findes på resten af øen. 



28  ◆ ◆ ◆  H I S T O R I S K E  H U S E

v/Katja Storkholm Skudehavnsvej 15  •  2150 Nordhavn  •  katja@storkholm.com  •  www.storkholm.com

STORKHOLM
KONSERVERING

Malerikonservator Katja Storkholm er specialiseret i skånsom konservering af malerier og anden kunst. Der arbejdes 
for museer, institutioner, private, gallerier, forsikringsselskaber og auktionshuse. Opgaver der bl.a. udføres er:
•	 Rensning	af	overflade	(sod	og	tobak),	og	afrensning	af	gulnet	fernis	(lak),	samt	påføring	af	ny	fernis.
•	 Fastlægning	og	sikring	af	løst	farvelag,	samt	planering	af	deformationer.	
•	 Limning	og	udbedring	af	flænger	og	andre	skader.	
•	 Retouchering	af	mangler	og	skader	på	maleri	og	forgyldte	genstande	(rammer	og	spejle).
• Gennemgang af samlinger. Samt ind- og udcheckning af udstillinger.
•	 Mobilt	værksted	så	opgaverne,	hvis	nødvendigt,	kan	udføres	på	stedet.

HVAD BETYDER DE 
HISTORISKE HUSE FOR ÆRØ?
Kirsten: Først og fremmest repræsenterer de en histo
rie, som vi gerne vil bevare. Vores byer har et auten
tisk udseende, som er en del af vores DNA. Derudover 
tiltrækkes folk af originalitet, både når det kommer til 
bosætning og turisme. Nogle kommer her, fordi de kan 
lide stemningen – det er jo et levende miljø, hvor folk 
bor, arbejder og går i skole i de gamle bygninger. Andre 
har en mere nørdet interesse for at se, hvordan hånd
værksarbejdet er udført. 

I TO FORMÆND VAR MED TIL AT UDVÆLGE DE 
PRÆMIEREDE HUSE. HVAD LAGDE I VÆGT PÅ?
Christina: Spredningen på øen samt forskellighed i stil, 
størrelse osv. Husene skulle supplere hinanden godt af 
hensyn til formidlingen. Jo flere forskellige huse, jo fle
re ejere vil kunne finde noget at spejle sig i og lade sig 
inspirere af, når de selv skal renovere. 

Birger: Vi lagde også vægt på, hvor oprindeligt husene 
stod, og om ejerne havde vedligeholdt dem og vist om
sorg for dem. 

HVAD ER UDFORDRINGERNE I FORHOLD 
TIL BEVARINGEN, OG HVAD ER JERES RÅD
TIL EJERNE?
Kirsten: Lovgivningen besværliggør en moderni
sering af hus enes anvendelse. Når det for eksem
pel kommer til energirenovering, kan vi gøre me
get i de historiske huse, men det er svært at leve op 
til de energikrav, som gælder for nyere bygninger. 
Her kunne jeg godt ønske mig lidt mere fleksibilitet  
i bygningslovgivningen.

Christina: Der er brug for økonomisk støtte, hvis ejerne 
skal vælge de rigtige løsninger. De skal vide, at pris og 
kvalitet hænger sammen, og at de har en fordel ved at 
vælge de løsninger, som passer til huset. Hvis man f.eks. 
har købt et gammelt hus, fordi det ser hyggeligt ud, så 
forsvinder noget af hyggen, hvis man river de skæve lof
ter ned og laver gipslofter i stedet. Inden man renoverer, 
er det en god idé at spørge sig selv, hvorfor man købte 
huset, og hvad man elsker ved det. 

Birger: Jeg er enig. En fredning gælder hele huset, men  
i bevaringsværdige huse gælder restriktionerne kun for 
klimaskærmen – og nogle ejere går meget hårdt til den inde  
i husene. De rydder det hele til kip og bygger det op som et 
moderne hus. Det er synd. Derfor er mit råd: Stik fingeren  
i jorden, og mærk husets sjæl. Respektér ruminddelin
gen, og brug de originale materialer.  ◆
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Plaketten er til dig, der har et hus med høj arkitektonisk bevaringsværdi.

HVEM KAN ANSØGE?
Ønsker du også at få fingrene i den fine bronzeplakette, der for-
tæller omverdenen, at dit hus er en del af Danmarks kulturarv? 
Hvis dit hus er vurderet i skalaen 13 på SAVE eller har høj 
arkitektonisk bevaringsværdi, kan du ansøge Historiske Huse 
om en bronzeplakette til at sætte på netop dit hus. 

SÅDAN SØGER DU 
Din ansøgning behandles af vores ekspertudvalg. Udvalget vur
derer det enkelte hus og ser både på husets arkitektoniske kva
liteter og på, om bevaringsværdierne er i behold. Det betyder, 
at eksperterne bl.a. ser på, hvorvidt:

◆  Vinduer og døre passer til husets arkitektur 
(termovinduer godkendes kun i nyere bygninger)

◆  Originale detaljer er bevaret

◆  Den håndværksmæssige udførelse er i orden
◆  Eventuelle ændringer og tilbygninger er sket med kvalitet og 

respekt for den arkitektoniske helhed

På Historiske Huses hjemmeside kan du udfylde et skema, som 
vil danne grundlag for vurderingen.  ◆

Se mere på www.historiskehuse.dk/plaketter-historiske-huse

HAR DU OGSÅ 
KVARTERETS FINESTE 
BEVARINGSVÆRDIGE HUS?

Plaketten er designet af arkitekt MAA Bue Beck, støbt 
i bronze og produceret i Danmark.  

Den koster 500 kr. inkl. moms og forsendelse og kan 
kun erhverves af Historiske Huses medlemmer. 
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Som ung snedkerlærling hos Julius Niel
sen & Søn arbejdede Benny Buch på kend
te bygningsværker som Amalienborg og 
Christiansborg. Her fik han indpodet en dyb 
respekt for historiske ejendomme – og ikke 
mindst deres vinduer. »Det er øjnene, som 
skaber hele husets udtryk. Jeg bliver så ked 
af det, når jeg ser plastikvinduer og grimme 
karme. Jeg brænder for at bevare de gamle 
bygninger,« udtaler han. 

FORSATSRAMMER SOM IKKE KAN SES
I 2004 blev Benny Buch headhuntet til en di-
rektørstilling i Alu Design, der specialiserer 
sig i forsatsvinduer med aluminiumsrammer. 
Løsningen anvendes primært til historiske 
bygninger, og virksomheden samarbejder 
med stort set alle bevaringsarkitekter i Dan
mark. Som træmand havde Benny Buch i be
gyndelsen svært ved at forholde sig til alumi
niumsrammerne, men hans begejstring blev 
vakt, da han indså materialets muligheder:  

»Aluminiummet gør konstruktionen stabil 
og stærk, men samtidig har vi arbejdet på at 

forfine designet og gøre rammen så spinkel, 
at man ikke lægger mærke til den. Vi gør os 
umage med at være usynlige, så huset be
holder sit oprindelige udtryk. Vi kan også 
placere sprosserne på samme måde som i 
det originale vinduer, ligesom vi kan tilpasse 
rammerne til buede og runde vinduer.« 

Evnen til at være usynlig var særligt vigtig, 
da Alu Design samarbejdede med Arkitek
terne Drachmann om en renovering af den 
kendte arkitekt PH’s tidligere bolig. »Det 
var et spændende projekt, hvor bygherren 
lagde meget vægt på, at forsatsvinduerne 
ikke kunne ses. Derfor malede vi rammerne i 
samme farve som de originale vinduer,« for
tæller Benny Buch.

STØRRE KOMFORT OG MERE RO
Alu Design har flere prominente projekter 
på referencelisten, der bl.a. tæller 220 kirker 
i Danmark, syv i Sverige, fem på Færøerne 
og to i Norge. Dertil kommer en lang række 
private boliger – herunder Arne Jacobsens 
hus – samt virksomheder og institutioner 

Alu Design har igennem 
årtier udviklet diskrete 

og enkle forsatsvinduer, 
som næsten ikke kan 

ses, men hvis effekt 
i høj grad kan mærkes.  

»VI GØR OS 
UMAGE MED AT 
VÆRE USYNLIGE«

A N NO NC E
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som ILLUM og restaurant Marv & Ben 
i København, Aarhus Universitet og de 
kongelige biblioteker i København og 
Stockholm. 

Fælles for mange af kunderne er, at de 
døjer med træk. Alu Designs forsatsvin
duer monteres på indersiden af vindues
karmen, tæt ind mod det eksisterende 
vindue, som derved får en bedre isole
ringsevne. En kraftig tætningsliste, der 
er svejset i hjørnerne, mindsker kulde
nedfald og forhindrer kondens mellem 
vinduerne. 

»Forsatsvinduerne giver en bedre kom
fort. Før kunne de studerende på Det 
Kongelige Bibliotek i Stockholm for ek
sempel ikke bruge læsepladserne, fordi 
det trak. Nu kan de sidde der uden at 
fryse,« fortæller Benny Buch og tilføjer: 
»Mange kirker og boliger i byerne ge
neres også at støj fra trafik, byggeri osv. 
Vores vinduer giver ro, fordi de har mar
kedets bedste lydisolering.«

BETYDELIGE BESPARELSER
Som standard producerer Alu Design 
Amærkede forsatsvinduer med energi
glas, der ofte giver kunderne en betyde
lig besparelse. For eksempel har ILLUM 
i København sparet omkring en million 
kroner på varmeregningen hvert år, si
den Alu Design monterede forsatsvindu
er i stormagasinet. 

»Forsatsvinduerne holder på varmen, så 
den ikke blæser ud. Når vinduerne bliver 
tætte, skal man være opmærksom på at 
lufte ud. Her anbefaler vi, at man instal
lerer et mekanisk ventilationsanlæg for 
at styre fugtigheden i bygningen. Vi går 
meget op i at rådgive om disse forhold, så 
bygherren ikke får problemer med fugt,« 
forsikrer Benny Buch. 

RÅDGIVNING MED 
RESPEKT FOR HISTORIEN
Produktionen af Alu Designs forsatsvin
duer foregår på værkstedet i Rødovre, 
hvor otte mand er beskæftiget med at 

forme rammerne samt udskære og isætte 
glasset. Virksomheden tilbyder desuden 
måltagning, levering og montering. 

»Vi brænder for at rådgive folk og 
istandsætte deres ejendomme på en or
dentlig måde. Det vigtigste er, at løsnin
gen passer til bygningen. Derfor laver vi 
også flotte forsatsvinduer af træ de ste-
der, hvor det passer bedst ind. Og hvis 
det ikke kan lade sig gøre at løse opgaven 
med respekt for historien, så siger vi nej 
tak. Vi skal kunne stå inde for resulta
tet,« understreger Benny Buch. 

Stiftet i 1977 af designeren 
Rudolf Koreska, som er 

verdenskendt for at opfinde 
Ruko-låsesystemet. 

Da Max Sørensen overtog 
virksomheden i 1980, blev 

Koreskas forsatssystem 
patenteret og videre-

udviklet. 

I 2004 kom Benny Buch til 
som ny ejer og direktør, og 

han har siden arbejdet på at 
forfine designet. 

KONTAKT
Benny Buch

Tlf.: 20 32 39 26
info@aludesign.dk

LÆS MERE PÅ
WWW.ALUDESIGN.DK

FAKTA
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FUGT- OG INDEKLIMALØSNINGER Det er vigtigt, at vi bygger, renoverer og 
vedligeholder med omtanke og vælger de rigtige 
materialer og løsninger.
Vejen til en sund bolig finder du i Byggros’ omfattende program af 
professionelle produkter og effektive fugt- og indeklimaløsninger. 
De er gode for indeklimaet, gode for bygningerne og gode for miljøet.

Byggros A/S, Tlf.: 59 48 90 00, www.byggros.com

FUGT- OG INDEKLIMALØSNINGER

1

www.bygg
ros.com  Tlf.: 59 48 90 00

Sund BOLIG
PASSION MED HOLDNINGER Vejen til en sund bolig 

handler om at vælge 

de rigtige løsninger

Frederiksdal Slot er en arkitektonisk rokokoperle, der har fået lov at forblive næsten uforandret 
i over 270 år. Slottet har været i Schulin-slægtens eje siden opførelsen, og det ligger familien 
meget på sinde at bevare den originale substans, så vidt det er muligt – også selv om det er en 
økonomisk udfordring. Den holdning blev omsat til handling sidste vinter, hvor to af kælder

vinduerne og den omgivende underfacade blev restaureret efter alle bevaringskunstens regler.  

RESTAURERING ER 
ET SPØRGSMÅL 

OM PRIORITERING
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- Danmarks mest kreative producent af vinduer og
døre til fredede og bevaringsværdige bygninger.

Linolie Døre
& Vinduer

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
• Ventilationsvindue
• Koblet energivindue med Danmarks bedst 
isolerede ramme med Eref på +11,8 kWh/m2

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

I 1745 fuldførte arkitekten Nicolai Eigtved et lystslot for 
gehei meråd Johan Sigismund Schulin. Som rigets højeste em
bedsmand og Frederik 5.s rådgiver havde den travle bygherre 
brug for en sommerresidens, hvor han kunne finde hvile og ro. 
Samtidig skulle han være inden for kongens rækkevidde, og 
derfor blev Frederiksdal Slot placeret tæt ved hovedstaden, på 
bakken over Mølleåen ved Furesøen. 

OTTENDE GENERATION LÆGGER
VÆGT PÅ BEVARINGEN
Allerede i 1750 døde Johan Sigismund Schulin, og hans hustru 
overtog slottet. Hun ønskede at benytte slottet som helårsbolig 
og iværksatte derfor en ombygning, hvor det markante man

sardtag blev tilføjet. Lige siden har Frederiksdal Slot fungeret 
som Schulin-familiens hjem. I 2016 blev grev Sigismund Ahle-
feldt Laurvig den ottende generation af slægten på slottet, da 
hans grandtante, lensgrevinde Vibeke Schulin, overdrog arve
følgen til ham. 

»Vibeke og jeg boede sammen på Frederiksdal fra 2014 til 
2018. Jeg flyttede til København sidste år på grund af mine 
studier på Copenhagen Business School, men Vibeke bor der 
stadig. Det giver et andet liv i hovedbygningen, når familien 
bor der,« fortæller den 25årige slotsejer og fortsætter: »Slottet 
er fredet, og vi har et princip om at bevare mest muligt af det. 
Vi har det fulde ansvar for at passe på bygningen, som også 
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arkitekter
C & W ARKITEKTER A/S
KULLINGGADE 31 E, 5700 SVENDBORG 
62 21 47 20          CW-ARKITEKTER.DK

er slægtshistorie og dansk kulturarv. Det er meningsfuldt at 
forvalte og bevare den, så den ikke forgår.« 

KLIMASKÆRMEN KOMMER FØRST
Ret beset er Frederiksdal et gods og ikke et slot. Indtægter
ne kommer fra skovbrug samt bortforpagtning og udlejning af 
jordarealer og boliger. Godset driver desuden klatreparken Til 
Tops Frederiksdal, og hvert år lægger slottet hus til tre sen
sommerkoncerter. 

»Økonomi er klart den største udfordring i forhold til at restau
rere og bevare slottet. Når midlerne er begrænsede, er det hele 
tiden et spørgsmål om prioritering: Hvad skal gå først? Efter 
kældervinduerne planlægger vi at sikre taget og resten af hu

sets klimaskærm. Det vil forbedre bygningens stand og sikre 
dens overlevelse,« fortæller Sigismund Ahlefeldt Laurvig.

ORIGINALE VINDUER MED MUNDBLÆST GLAS
Sidste efterår blev to af kældervinduerne på slottets forside 
udvalgt til et pilotprojekt for at få et mere nøjagtigt billede af 
restaureringsomfanget og økonomien. De var i væsentligt dår
ligere stand end de fleste af slottets andre kældervinduer, da 
de både havde været udsat for meget slagregn og opstigende 
grundfugt fra terrænet. Dette havde medvirket til, at de jern
stænger, der var monteret som indbrudssikring i top og bund
karm, var rustet. Det rustudvidede jern havde medført skader 
på bundkarmen, som var flækket og rådskadet. Fugerne om
kring vinduerne var desuden løse mange steder, og der var 
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www.hverringe.dk

SYLTETØJSGLAS MED
LIGE SOKKEL IP54
Syltetøjsglaslampen blev især 
anvendt i nytterum eller over de 
mindre fine døre. Fås som IP20 og 
IP54 (vådrum). 520 kr.

KUPPEL MED LIGE SOKKEL IP54
Kuppellampen blev især anvendt i 
nytterum såsom kælder, spisekammer, 
bad og udendørs over de mindre fine 
døre. 520 kr. 

LOFTPENDLER MED 
SANDBLÆST MØNSTER
Fås også med klart eller opal glas.
Kampagnepris: sandbl. Ø250 mm x
40-120 cm pendel. 1.745 kr. 

STALDLAMPE BUET 45
Staldlampen blev især anvendt på 
huse op til ca. 1920. Fås med lige 
eller buet stang og i forskellige 
længder og vinkler. Udgaven på 
billedet koster 2.775 kr. 

trængt vand ind mellem murværk og karm, hvilket havde givet 
frostskader på murværk, fuge, puds og kalk.

»Der er tale om originale vinduer fra 1700-tallet med to ram-
mer og seks glas i hver ramme. Glasset er smukt mundblæst 
glas, og stort set alle glas er intakte. Træet er en blanding af 
fyrretræ og egetræ, som er malet med linoliemaling. Derfor har 
vi lavet et program, hvor vi i videst muligt omfang bevarer de 
originale materialer og ellers udskifter med noget tilsvarende,« 
fortæller Leif Hansen, der har været arkitekt på projektet. 

EN PERLE DER ER PENGENE VÆRD
Det er cirka fire gange dyrere at restaurere vinduerne på denne 
måde, end det ville være at fremstille nye, tilsvarende vinduer. 

SÅDAN FOREGIK RESTAURERINGEN:
◆  De to vinduer blev taget ud og bragt på værksted. 

◆  Alt dårligt træ blev udskiftet med vellagret egetræ.

◆  Rustne hjørnebånd blev renset, rustbehandlet 
og malet.

◆  Der blev fremstillet nye hjørnebånd som kopi af de 
originale, hvor de ikke stod til at redde. 

◆  Alle glas blev taget ud. Falsene blev renset og 
sprosserne udluset.

◆  Før glassene blev genmonteret og kittet, blev alt træ 
behandlet med rå linolie. 

◆  Jernstængerne blev afrenset for rust og malet med 
rustbeskyttende maling. De kunne alle bevares. 

◆  Nederste vinduesfals blev afrettet, så vandet igen 
ledes væk fra vinduet.

◆  Murværk, fuger og puds blev repareret, så vand-
indtrængning og frostskader undgås.

◆  Underfacaden blev kalket, så den fremstår som en 
homogen helhed, hvor reparationerne ikke træder 
frem. 
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• Vi udfører arbejde på bindingsværk-, bevaringsværdige 
 og fredede bygninger samt kirker 
• Vores store speciale er bindingsværk, hvor alt bliver udført 
 efter de gamle håndværksprincipper m. tapper, nagler m.m. 
 af ansatte med mange års erfaring og respekt for faget
• Vi har eget savværk og lagret egetræ til såvel store som 
 små opgaver
• Vi arbejder i hele landet

dennis@hh-bindingsvaerk.dk • www.hh-bindingsvaerk.dk

Ferguson Traktormuseum
Vestfynsk idylRestaurant CarlsLund, Odense

Juelsmindes ældste hus

SPØRG ARKITEKTEN
Leif Hansen 
Telefon 2325 9581
lh@historiskehuse.dk

Leif Hansen er Historiske Huses arkitekt, og han 
rådgiver medlemmerne om byggeteknik og arkitektur. 

Derudover driver han tegnestuen Leif Hansen Arkitekter, 
hvor han bl.a. løser opgaver for Frederiksdal Slot. 

Når resten af kældervinduerne skal restaureres, bliver prisen 
per vindue dog en anelse lavere, da arbejdsgangene bliver nem
mere på grund af erfaringerne fra pilotprojektet. 

»Selv om prisen stadig er høj, mener jeg, at det er indsatsen 
værd, for Frederiksdal Slot er en umistelig arkitektonisk per
le. Der findes stort set ikke bedre repræsentanter for rokoko-
stilen i hele Danmark. Samtidig er bygningen opført af Nicolai 
Eigtved, som var en af den tids helt store arkitekter, og den 
står utroligt intakt, mens flere af hans andre arbejder er blevet 
forvansket med tiden,« udtaler Leif Hansen.

FINDER GLÆDE I DE GAMLE HÅNDVÆRK
Vinduerne blev restaureret hen over vinteren, og efterfølgende 
er underfacaden sat i stand, og det omgivende terræn er drænet 
for at forhindre en gentagelse af skaderne. Resultatet er mærk
bart, fortæller Sigismund Ahlefeldt Laurvig: »Det har virkelig 
løftet bygningen. Vinduerne sidder i vinkælderen, hvor vi har 
arkiv. Før var de forskanset for at forhindre fugten i at trænge 
ind, men nu kommer der dagslys ind for første gang i mange 
år.«

Restaureringen af de resterende kældervinduer er sat i gang. 
Herefter står der en renovering af slottets tag på programmet. 
»Det er et stort projekt, som vi regner med at søge fondsmid
ler til. Vi kan formentlig ikke rejse alle midlerne på én gang, 

og derfor regner vi med at bryde arbejdet ned i flere mindre 
projekter, som vi kan blive nødt til at sprede ud over flere år,« 
fortæller Sigismund Ahlefeldt Laurvig og slutter: »Udgifterne 
er så store, at det kan være lidt overvældende. For os er løsnin
gen at tage et skridt tilbage og gøre tingene i det tempo, som 
er muligt i forhold til driften og økonomien. Det er et langt og 
sejt træk, men når det gamle håndværk vækkes til live, bliver 
istandsættelsesprocessen sjov. Håndværkernes gode løsninger 
og høje faglighed gør rejsen spændende og levende.«  ◆
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En bygherrerådgiver er en uafhængig tillids
mand, som kun arbejder for dig og kan guide 
dig gennem hele dit byggeprojekt – fra start 
til slut. Et byggeprojekt kan godt vise sig at 
være mere omfattende og uoverskueligt end 
først antaget, og her er det fordelagtigt at 
have en bygherrerådgiver. Bygherrerådgive
ren sørger for, at hele projektet forløber som 
aftalt, og på den måde kan du være sikker på, 
at du ender med det resultat, du drømte om, 
da du startede.

EFFEKTIVISÉR DIT BYGGEPROJEKT
Bygherrerådgiveren står bl.a. for økonomi, 
tid og kvalitet og fungerer som en sparrings
partner, som, i samarbejde med dig, planlæg
ger og gennemfører dit byggeri. Bygherre
rådgiveren giver dig professionel rådgivning 
og hjælper med at effektivisere dit projekt, 
og på den måde kan du ende med at spa
re tusindvis af kroner. Bygherrerådgiveren 
entrerer på dine vegne med de teknikere og 
håndværkere, der er tilknyttet dit bygge
projekt, og sørger for, at arbejdet bliver ud
ført så effektivt som muligt og efter de aftalte 
retningslinjer, herunder bl.a. de kvalitets, 
økonomiske og tidsmæssige ønsker.

FÅ HJÆLP TIL F.EKS. 
FORSIKRINGSSAGER
Har du brug for professionel hjælp i forbin
delse med forsikringssager, behandling af 
skimmelsager, forureningsskader, sætnings
skader, ejerskiftesager, hjælp til alle former 
for myndighedsbehandlinger, f.eks. med 
Slots og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Kystdirektoratet, regions og kommunale 
behandlinger  her kan en bygherrerådgiver 
også være til stor nytte. Det samme gør sig 
gældende, hvis du ønsker en gennemgang, 
inden du køber nyt hus. Her kan bygherre
rådgiveren vurdere, om tilstandsrapporten 
er retvisende, og give dig en vurdering af 
eventuelle renoverings og ombygningspro
jekter, som du ønsker at vide mere om.

Det kan være en god idé 
at hyre en bygherre
rådgiver, når du skal 

i gang med et bygge
projekt – så er du sikret 

professionel hjælp 
gennem hele forløbet.

PROFESSIONEL GENNEMFØRELSE
AF ET BYGGEPROJEKT

A N NO NC E

EN BYGHERRERÅDGIVER
KAN BL.A. HJÆLPE DIG MED:
◆ Myndighedskontrakter
◆ Forsikringssager i forbindelse med ejerskifte
◆ Naboorienteringer
◆ Valg og styring af rådgivere
◆ Entrering og styring af entreprenører/leverandører
◆ Stikprøvekontroller af kvalitet
◆ Gennemførelse af mangelgennemgange og aflevering
◆ Gennemførelse af 1- og 5-års gennemgange
◆ Fremskaffelse af driftsvejledning
◆ Tids-, økonomi- og kvalitetsstyring

FRA IDÉ TIL INDFLYTNING

 

info@thunboconsult.dk
www.thunboconsult.dk

Tlf.: 4548 5292

SÅDAN OPNÅR DU EN
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Historiske støbninger er med til at bevare den danske kulturarv-
Historiske støbninger For nærmere info kontakt Kasper Jeppesen +45 4031 1878 / kj@ghform.dk

GH Form er specialist i historiske
støbninger. Vi har over 100 års erfaring 
inden for støbning af jern. GH Form har et 
bredt sortiment af originale støbejernsvin-
duer, specielt tagvinduer til skifer- og 
tegltage. GH Form råder over eget 
jernstøberi ved Køge. Vi har specialiseret 
os i at støbe emner, der oprindelig er af 
bevaringsværdig eller historisk værdi.

Vi hjælper dig med din forsikring – uanset om du er ejer af en privatbolig, erhvervsbygning 
eller udlejningsejendom, eller om du sidder i en ejerforening eller andelsboligforening. Det 
er vigtigt, at du tager kontakt til Historiske Huse, inden du selv prøver at forhandle med 
forsikringsselskabet. 

BLIV FORHANDLINGSSTÆRK OVERFOR 
FORSIKRINGSSELSKABERNE 
Som medlem har du fordelen af at være en del af et større fæl
lesskab, hvilket gør dig forhandlingsstærk overfor forsikrings
selskaberne. Via vores forsikringsmægler Ensure kan medlem
merne ofte opnå bedre vilkår, end hvis du selv prøver kræfter 
med forsikringsselskabet. Ensure placerer mange forsikringer 

for Historiske Huse og har derfor fingeren på pulsen i forhold 
til, hvilke forsikringsselskaber der netop nu har appetit på fre
dede og bevaringsværdige ejendomme. 

DET KOSTER IKKE EKSTRA AT BRUGE EN MÆGLER
Forsikringsselskaberne kan tilbyde en konkurrencedygtig præ
mie, når du bruger Ensure i stedet for deres servicecenter eller 

FÅ ET GRATIS 
FORSIKRINGSTJEK AF 
DIN FREDEDE ELLER 
BEVARINGSVÆRDIGE 
EJENDOM
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Jacob Ellenhard
Forsikringsmægler

Tlf.: 9290 9090
jel@ensurecph.dk

• Specialist i forsikring af fredede eller bevaringsværdige
   ejendomme – uanset om det er en udlejningsejendom, 
    andelsboligforening eller en ejerforening

• Vores uvildige rådgivning er din garanti for den bedst
   mulige forsikringsløsning, hvorfor du trygt kan overlade
   forhandling af dækningsvilkår og pris til os

• Vi fortsætter med at være din uvildige rådgiver – efter
   genforhandling eller flytning af forsikring – uden ekstra
   omkostninger

assurandør, da de sparer tid ved ikke at skulle rådgive dig – den 
opgave overtager Ensure. Det vil sige, at det ikke koster dig 
ekstra at bruge Ensure, da de blot fakturerer dig en del af det 
nedslag i præmien, som forsikringsselskabet har givet i admi
nistrationsrabat.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Det første, du skal gøre, er at udfylde den fuldmagt, du finder 
på hjemmesiden på  www.historiskehuse.dk/faa-et-gratis-for-
sikringstjek. Vores forsikringsmægler Ensure sørger derefter 
for at indhente tilbud fra forsikringsselskaber og eventuelt 
fornyelsestilbud fra dit nuværende forsikringsselskab. Ensure 
sammenligner tilbuddene og fremsender deres anbefaling. Det 
står dig frit for at følge denne eller ej. Du bestemmer selv. Skal 
policen flyttes, håndterer Ensure det hele – herunder opsigelse 
af nuværende police.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Histo
riske Huses sekretariat på telefon 45 57 12 22  ◆

HVEM ER ENSURE INTERNATIONAL 
INSURANCE BROKER?
Ensure er en mæglervirksomhed med speciale i 
ejendomsforsikring. De rådgiver ved nytegning og 
genforhandling af policer og ved andre udfordringer 
med forsikringsselskaberne. Ensure hjælper dig med 
at indgå en aftale og fortsætter efterfølgende med at 
være din forsikringsmægler, idet de betjener dig, da 
policer og fakturaer bliver sendt via Ensure. 

Ensure overvåger løbende forsikringsmarkedet for 
fredede og bevaringsværdige ejendomme og vil lø-
bende informere dig, hvis der er noget, du bør ændre. 
Ensures uvildige rådgivning er din garanti for den 
bedst mulige forsikringsløsning, hvorfor du trygt kan 
overlade forhandling af dækningsvilkår og præmie til 
dem. Ensure modtager ingen provision fra forsikrings-
selskaberne.

KUN FOR MEDLEMMER 
Vi gennemgår gratis din 

bygningsforsikring, både hvad 
angår vilkår, dækning og pris. 
Hvis du starter nu, kan du nå 

det inden årsskiftet. 

Har du et fredet hus, 
skal du huske, at du kan 
trække din bygningsfor-
sikring fra i årsopgørel-

sen under rubrik 54. 
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Hvordan kan en lille boks på 15 x 8 x 7 cen-
timeter redde selv de mest prangende byg
ningsværker fra opstigende fugt? Svaret er 
elektroosmose. Nogle vil måske mene, at det 
lyder lige lovligt mystisk, men det er en gen
nemprøvet løsning, forsikrer Kim Larsson, 
partner i virksomheden Faxe Design, der 
står bag H20block: 

»Den her form for elektroosmose har været 
kendt i mere end 50 år. H20block findes i 
mange kirker og andre fredede og bevarings
værdige bygninger i Europa. Det skyldes 
blandt andet, at installationen ikke ødelæg
ger de historiske bygninger, da man hverken 
skal grave i grunden eller bore ind i væggene, 
som man skal med andre løsninger.«

SUCCESFULD UDTØRRING 
AF KRONBORGS VINKÆLDER
I 2014 var vinkælderen under Kronborg 
Slot voldsomt plaget af opstigende fugt: De 
fire meter tykke mure var forvitrede, kalk 
og mursten skallede af, og en jordslået lugt 
hang i luften. »Lokalet anvendes til diverse 
arrangementer, så det var et kæmpe pro
blem,« udtaler Kim Larsson og fortsætter: 
»Det var en udfordrende opgave på grund 

af væggenes tykkelse, og fordi voldgravens 
vandspejl ligger meget tæt på gulvet. Men 
kælderen var tør igen halvandet år efter 
installationen af en H20block. Vi har net
op foretaget nye målinger, som stadig er på 
samme tilfredsstillende niveau.«

GØR DET SÅ ENKELT SOM MULIGT
Ejendomsselskabet Olav de Linde har også 
afhjulpet en fugtig kælder i en 755 kva-
dratmeter erhvervsejendom fra 1948 ved 
at installere to H20blocke. »Efter kon
troltjekket var bygningskonstruktør og 
driftschef for Olav de Linde, Niels Erbo 
Andersen, meget imponeret over, at kælde
ren var fuldstændig kureret for opstigen
de fugt,« siger Kim Larsson og fortsætter: 
»Både Kronborg og Olav de Linde greb det 
rigtigt an, fordi de valgte H20block som det 
første. Det er mere økonomisk end at starte 
med andre tiltag og så kontakte os, når de 
ikke løser problemet. Kunsten er at gøre det 
så enkelt som muligt.«

Han tilføjer, at du hverken behøver et slot el
ler en kirke for at få glæde af H20block: »Op 
mod 80 procent af vores kunder er alminde-
lige boligejere med en kælder.«

H20block har udtørret 
et stort antal kirker og 
bevaringsværdige byg

ninger i Europa samt et 
utal af danske kældre, 
hvor opstigende fugt 

har angrebet murene.

DEN SIMPLE VEJ
TIL EN TØR KÆLDER

A N NO NC E

SÅDAN VIRKER H20BLOCK
Mursten, puds og beton er fyldt med små luftlommer, 

kaldet kapillarrør. Vandet stiger op i disse rør – som når et 
stykke køkkenrulle suger vand op af et glas. Vandet er op-
bygget af vandmolekyler. H20block’en genererer et svagt 
magnetfelt, der får pluspolen i de enkelte vandmolekyler 

til at vende nedad og søge væk fra murværket og ned 
i jorden, der er svagt negativt ladet.

Installationen foregår nemt og hurtigt, da H20block 
fungerer trådløst. En heden monteres på væggen med 

et par skruer og sluttes til en almindelig 220 volt 
stikkontakt med jord.

FAKTA



- kendt for kvalitet siden 1926

Få et sundt indeklima med H2Oblock fra Faxe Design. 
Den fjerner lugtgener i løbet af få uger og udtørrer kælderen 
permanent. H2Oblock er et trådløst elektroosmose system, 
der installeres uden gravearbejde og indgreb i murværk. 
H2Oblock fjerner opstigende fugt, forhindrer dannelse af 
skimmelsvamp og beskytter ejendommen mod fugt. 
En H2Oblock er væsentlig billigere end omfangsdræn 
og andre kendte løsninger.

Pris fra kr. 26.900.-
Inkl. moms og montage. 
Returret samt 10 års funktionsgaranti.

DRØMMER DU 
OM EN TØR KÆLDER?

FØR
Bestil et 

GRATIS 
FUGTTJEK
på www.h2oblock.dk/hh

eller ring for info
på 49 76 01 10

Kronborg vinkælder udtørret - se reference på www.h2oblock.dk
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HAR DU SIKRET 
DIN BYGNING?
• Mulig genskabelse efter brand eller storm

• Sikring i forhold til forsikringsselskabet – både bygning og inventar

• Hurtig og præcis opmåling i forbindelse med restaurering og ombygning

• Fremtidssikret i forhold til næste genneration

 Hurtig og præcis opmåling i forbindelse med restaurering og ombygning

Modelhuset ApS   |   stiven@modelhuset.dk   |   Tlf. 25 52 20 81   |   www.modelhuset.dk

HAR DU SIKRET 
DIN BYGNING?

 Sikring i forhold til forsikringsselskabet – både bygning og inventar

De historiske bygninger i Danmark er den mest synlige del af 
vores kulturarv og fortæller, hvordan vores samfund og levevis 
gennem århundreder har udviklet sig. Det er sådan nogle histo
rier, som gør oplevelserne større og uforglemmelige – og de er 
tættere på, end du tror. 

På www.danishclub.dk har vi nemlig samlet dem for dig, så du 
nemt kan finde frem til nye og inspirerende oplevelser i landets 
åbne, fredede og bevaringsværdige huse. Du kan også blive klo
gere på husenes historie, hvem der har bygget dem, og hvad de 
igennem tiden har været brugt til. 

LAD DIG INSPIRERE TIL AT UDFORSKE VORES LAND 
OG OPLEVE NYE STEDER, DU IKKE HAR SET FØR
Husene gemmer på fantastiske oplevelser, som bare venter på 
dig, din familie og dine venner. The Danish Club åbner dørene 
til nye, finurlige, nørdede, sjove og anderledes arrangementer 
i landets fredede og bevaringsværdige huse. Og hvis du ikke 
kan få nok, kan du nu blive medlem af The Danish Club og blive 
inviteret med til helt særlige oplevelser!   ◆

Læs mere om The Danish Club og 
klubmedlemskabet på www.danishclub.dk

Der er flere spændende historiske huse i Danmark, 
end du måske tror. Men ved du, hvor du finder dem? 

THE DANISH CLUB ÅBNER DØRENE 
TIL SKJULTE OPLEVELSER
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Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg  kombinerer gamle 
traditioner med moderne principper i produktionen 
af linoliemaling og træolier. Resultatet 
er høj kvalitet, lang holdbarhed og 
skånsom miljøpåvirkning. 

kan man være sikker på, at der er 
kræset for produktet.

For mere information: www.skovfryd.dk

MALING OG VEDLIGEHOLDELSE
af historiske og fredede bygninger

Københavns Politigård
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Mob. 21 76 80 76

Storm Møbler udfører 
unikke gelænderløsninger 

Landskabet i Danmark har siden 900-tallet været præget af vandmøller, og fra 
1600-tallet har de haft afgørende betydning for den første industriproduktion. 

Ud af de flere tusinde møller, der har ligget over hele landet, er der i dag kun ca. 
30 fungerende møller tilbage, der kan fortælle vandkraftens rige historie. I denne 
måned kårer Historiske Huse ”Danmarks Smukkeste Vandmølle”. Konkurrencen 
viser danskerne de fantastiske anlæg og sætter samtidig fokus på kommunernes 

manglende fokus på at passe på dem og sikre vandtilførsel.  

NU SKAL DANMARKS SMUKKESTE 
VANDMØLLE FINDES

KONKURRENCE
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Birgit Veje Arkitekt maa 
Mosevænget 41 · 8920 Randers NV
28 49 86 10 
birgitveje.dk
birgitveje@mail.dk

RESTAURERING   RENOVERING   INDRETNING

ALTERNATIV ENERGI GENNEM TUSIND ÅR
Korn, geværer, krudt, pap, tekstiler og strøm. Vandmøllerne 
i Danmark har helt frem til 1900tallet skabt og forarbejdet en 
lang række produkter og skabt velstand ved at udnytte de stær
ke kræfter i vores vandløb. Valdemar Atterdag proklamerede 
i 1300tallet, at ingen åer måtte løbe i havet uden at have gjort 
landegavn. Senere blev mølleerhvervet stærkt reguleret og be
skattet som et værdifuldt aktiv for samfundet. En korn kværn 
drevet af vandet kunne i nogle tilfælde erstatte 100 mands ar
bejde, og vandmøllerne er således ikke bare smuk kulturarv, 
men også en del af fortællingen om den teknologiske udvikling 
i Danmark. 

VANDET DER FORSVANDT
Igennem mange år har kommunerne arbejdet for at implemen
tere EU's vandramme-direktiv, der bl.a. skal sikre, at fisk kan 
bevæge sig op ad vandløb og yngle. I flere tilfælde har det be-
tydet, at man har ført vandet helt eller delvist uden om fun
gerende vandmøller eller ændret vandstanden, så møllerne mi
ster vandet. Uden vand går møllehjulene til, ligesom udtørring 
kan skade de bygningsdele, der normalt står i vand. Derudover 
overlever møllerne kun, hvis der er frivillige og besøgende om
kring dem. Og de frivillige, som også ofte laver en stor del af 
vedligeholdet, mister interessen, hvis ikke møllen kan køre – i 
det mindste noget af tiden.

Birthe Iuel, Historiske Huse:
»De meget få fungerende vandmøller, vi har, er leven-
de kulturarv, der fortæller en vigtig historie. Det er 
helt afgørende, at vi benytter den mulighed, der ligger 
i fx EU's vandrammedirektiv for at sikre vandtil-
førslen til disse steder og dermed sikre kulturarven. 
Med kåringen af Danmarks Smukkeste Vandmølle 
vil vi gerne vise, hvor enestående vandmøllerne er, og 
få kommunerne til at prioritere kulturarven i deres 
arbejde med vandmiljøet.«

17 MØLLER KONKURRERER OM TITLEN
Seks eksperter har udvalg de 17 møller, der konkurrerer om 
titlen som Danmarks Smukkeste Vandmølle. Der er lagt vægt 

på møllerne tilstand (hvor meget er bevaret af den oprindeli
ge struktur, og hvor velholdt er mølleanlægget), samt i hvilken 
grad omgivelser og landskab understøtter kulturarvsværdier
ne. Derudover er kandidaterne vidt forskellige og dækker både 
kornmøller, hammermøller, papmøller m.m.

Alle mølleanlæggene præsenteres i en film, som kan ses på 
historiskehuse.dk, hvor alle også kan stemme på deres favorit 
i perioden 11. november – 24. november 2019.

På de følgende sider kan du se billeder af de 17 møller, der kon-
kurrerer om titlen som Danmarks Smukkeste Vandmølle.

FAKTA OM VANDMØLLER
◆  I 1950’erne foretog Nationalmuseet en registrering, 

der viste, at der har været omkring 3.000 vandmøller 
i Danmark. I dag er der ca. 300 tilbage – men kun 30 
er funktionelle møller

◆  56 danske vandmøller er bygningsfredede
◆  12 har fået en udvidet fredning, der dækker fx 

mølledam, mølleløb eller stensatte brinker

EKSPERTPANEL
Møllerne er udvalgt af et ekspertpanel bestående af:
◆  Susanne Jervelund, 

Formand, Dansk Møllerforening
◆  Ellen Warring,

Museumsinspektør, Odense Bys Museer
◆  Boum Pyndiah, 

Etnolog, forfatter til Først til mølle, 
tidligere Nationalmuseet

◆  Anne Marie Lebech-Sørensen,
Forfatter til Vind- og vandmøller i Danmark

◆  Per Gliese,
Forfatter og fotograf

◆  Morten Stenak, 
Uddannelsesleder, Organisationen Danske Museer



SJÆLLAND
OG BORNHOLM
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Tadre Mølle Børkop MølleVibæk Mølle

Slusegårds Mølle Lyngby Nordre 
og Søndre Mølle

FSC-certificeret træfiberisolering
I private hjem, i sommerhuse, i nybyggeri,  offentlige bygninger, boligforeninger, 
bevaringsværdige bygninger – Thermocell kommer ind overalt. Bidrager til sunde 
huse og sundt indeklima samt optager og afgiver fugt.

• Isoleringsevne blandt markedets bedste  
• Varmt om vinteren / koldt om sommeren
•  God lydisolering
• 100 % indholdsdeklareret
• Brandklasse B-DS2-d0 
• FSC-certificeret og CE-mærket
• Reducerer CO2

T h e r m o c e l l ,  N æ s s u n d v e j  4 2 3  A ,  7 9 6 0  K a r b y  -  9 6 6 9 5 0 6 0 - 1  –  w w w . t h e r m o c e l l . d k  –  w w w . f e e l i n g w o o d . d k
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Den usynlige forsatsrude 
til nye og gamle vinduer
Energioptimering og lydreducering – også til termovindue.r. 
Vinduets udseende ændres ikke.

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

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

OPTOGLAS
®

FYN

Grubbe Mølle Sønder Broby MølleLillemølle

Vejstrup Mølle Ventepose Mølle
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MERE END 50 ÅRS ERFARING 
INDEN FOR RESTAURERINGSARBEJDE

Ulsted mølleHuul vandmølleSøndersted stubmølle

TLF: 2160 6651 • MJ@MOELLEBYGGER.DK

JYLLAND

Bruunshaab Gl. Papfabrik Børkop Mølle

Bundsbæk Mølle

Vibæk Mølle

Moesgaard SkovmølleKelddal Mølle Å Mølle
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Erhvervsparken 3 • 4621 Gadstrup • Tlf.: 4611 7141
info@th-as.dk • www.toemrertroels.dk

Vi renoverer og udfører byggeopgaver i fag- og hovedentrepriser under 
kyndig byggeledelse. Vores medarbejderstab er i dag på ca. 60 mand, 
og vi arbejder på hele sjælland. Ud over tømrere og snedkere har vi 
vores egen murer- og malerafdeling. Vi er meget stolte af at kunne 
vise, at vores tømrere kan levere ”rigtigt” håndværk.

Har I et restaureringsprojekt, så tøv ikke med at kontakte os 
– vi har en bred erfaring og dygtige håndværkere. Vi udfører 
kvalitetsarbejde uanset arbejdets karakter – og til enhver tid.

DU KAN STEMME 
Find din favorit-vandmølle på

 www.historiskehuse.dk, hvor du 
også kan se en film med hver af 

de 17 kandidater. 

Du kan stemme fra den
11. – 24. november 2019.



50 ◆ ◆ ◆ H I S T O R I S K E  H U S E

Bygningskulturen er et stærkt brand med 
stort markedsføringsmæssigt potentiale.

Vi ved, at behovet for det autentiske, det unikke og det lokale 
ikke har været større, end det er i disse år. De historiske huse 
rummer en særlig fortælling om, hvem vi er, og hvor vi kommer 
fra – den historie er vigtig. 

TIL DIG DER INVITERER INDENFOR
The Danish Club gør det muligt for nye gæster at finde dit hus 
og de oplevelser, du tilbyder. Således skaber vi et meningsfyldt 
fællesskab gennem spændende foredrag, særtilbud og ander
ledes oplevelser i samarbejde med dig. 

VÆR EN DEL AF THE 
DANISH CLUB OG FÅ:

1. DANMARKS STØRSTE PORTAL
Dit hus bliver del af Danmarks største online portal af histori
ske huse, som hylder de historiske værdier og gør det nemt at 
finde vej til netop dine særlige oplevelser og events. I dag er der 
over 250 huse på sitet. 

2. MARKEDSFØRING AF DIT HUS
Vi markedsfører dit hus på alle vores platforme, sociale medier 
og direkte overfor vores klubmedlemmer, som har en særinte
resse i netop de historiske huse. Du får derudover mulighed for 
at afholde arrangementer, konkurrencer og tilbud over for vo
res klubmedlemmer. 

3. NYE KUNDER 
Har du lyst til at holde et arrangement, kan du få adgang til 
vores samarbejdspartnere og netværk, som kan åbne døre til 
nye arrangementer i dit hus. Vi bliver også kontaktet af firmaer, 
som ønsker at afholde events i historiske huse – måske næste 
gang hos dig?

DANMARKS STØRSTE 
SAMLING AF ÅBNE, 
HISTORISKE HUSE

SÅDAN KOMMER DU
MED I FÆLLESSKABET 
For at få en profil på The Danish Club 
skal du have en eller flere årlige aktiviteter 
for besøgende. Eksempelvis julemarked, 
Bed & Breakfast, udstillinger eller café. 
Ring og få en uforpligtende snak om, hvad 
The Danish Club kan tilbyde dig.

Kontakt Merete Otillia Knudsen
Telefon 3160 5605 
mok@danishclub.dk

Det er gratis at
få dit hus med i 
The Danish Club
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Douglas Classic 
Bredde 200-400 mm
Længde 10 m

Baggesvogn  — Arkitektfirmaet Knudsen og Østergaard

Priser er vejledende og er angivet pr. kvadratmeter ekskl. moms

Ekstraordinære Plankegulve 
Siden 1898 
Dinesen plankegulve til restaurering og fornyelse af historiske huse. 
Fås i traditionelle og historiske mønstre. 

Fyr fra 390 DKK 
Douglas fra 400 DKK
Eg fra 590 DKK 

Besøg os i et af vores showrooms eller se mere på dinesen.com 

Historiske huse_0819.indd   1 22/08/2019   13.27
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SPECIALE I BINDINGSVÆRK
Små og store reparationer
Nybyg efter gamle metoder
Høj kvalitet
Rådgivning og husrapporter
Håndværkstraditioner
Murværk efter gamle traditioner

Tømrermester Søren H. Rasmussen ApS • Gartnervænget 4 • 4772 Langebæk
Tlf.: 2367 0058 • mail: kontakt@bindingsvaerk.dk • www.bindingsvaerk.dk

Da de historiske bygninger ikke altid kan sikres på samme 
måde som andre bygninger pga. særlige materialer, specielle 
konstruktioner og måske værdifulde interiører og beskyttede 
omgivelser, kræver netop disse huse særlige tiltag til både fore
byggelse, forsikring og håndtering, hvis ulykken sker.

Med udgivelsen af guiden ’SikreHuse’ ønsker vi sammen med 
Danske Beredskaber at hjælpe ejerne og brugerne af landets 
fredede og bevaringsværdige bygninger med at forebygge 
ulykker forbundet med brand, vand og vind. 

Er du medlem, får du guiden tilsendt med næste magasin, helt 
gratis. Med den har du en praktisk og pædagogisk manual til, 
hvordan du med enkle tiltag kan sikre dit hus mod brand, vand 
og vind – vel at mærke uden, at du går på kompromis med be
varingsværdierne. 

Dét og meget mere kan du glæde dig til, når magasinet lander i 
din postkasse i marts 2020!  ◆

I næste nummer af magasinet Historiske Huse sætter vi fokus 
på brandsikkerhed og sikring mod vand og stormskader. 

GLÆD DIG TIL 
NÆSTE NUMMER 
AF MAGASINET 
HISTORISKE HUSE

Melder du dig ind inden årsskiftet, får du foruden 
den nye sikringsguide også energiguiden til en 
værdi af 125 kr. Læs mere om medlemskabet på 

www.historiskehuse.dk/bliv-medlem 
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R E L E VA N T E 
FAG F O L K

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. 

BEVARINGSCENTER NORD
Storemosevej 8
9310 Vodskov
Telefon: 9829 2455
www.bcnord.dk
hbj@bcnord.dk

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

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

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

BMI MONIER
Lyskær 5
2730 Herlev  
Telefon: 9631 6100
www.nationaltag.dk
tag.dk@bmigroup.com 

BYENS TEGNESTUE APS
Forbindelsesvej 5
2100 København Ø
Telefon: 3526 2613
www.byens-tegnestue.dk
jh@byens-tegnestue.dk

BIRGIT VEJE ARKITEKT MAA
Mosevænget 41
8920 Randers NV
Telefon: 2849 8610
birgitveje@mail.dk 

C & W ARKITEKTER A/S
Kullinggade 31 E
5700 Svendborg
Telefon: 6221 4720
www.cw-arkitekter.dk
cw@cw-arkitekter.dk

arkitekterarkitekter

CLAESSONS TRÄTJÄRA AB
Järnmalmsgata 5
41707 Gøteborg, Sverige
Telefon +46 317 11 4287
www.claessons.com
info@claessons.com

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

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

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



H2O BLOCK APS
Søvangen 25
5260 Odense S
Telefon: 4976 0110
www.h2oblock.dk
post@h2oblock.dk

- kendt for kvalitet siden 1926

FARVEFABRIKKEN 
SKOVGAARD & FRYDENSBERG
Gadestævnet 68, 2650 Hvidovre
Telefon: 3675 3222
www.skovfryd.dk
farve@skovfryd.dk

GH FORM APS
Bækgårdsvej 64
4140 Borup 
Telefon 5945 0786 / 4031 1878
www.ghform.dk 
kj@ghform.dk

GULDMANN DAM - PRE/NOR A/S
Telefonvej 6
2860 Søborg
Tlf. 5354 5530
www.prenor.dk
info@prenor.dk

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

ENSURE INTERNATIONAL 
INSURANCE BROKER 
COPENHAGEN ELLENHARD,
NYGAARD & PARTNERE P/S
Skudehavnsvej 1, 2150 Nordhavn
Telefon: 8172 0202
www.ensure.dk
jel@ensurecph.dk

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

HH TØMRER OG BINDINGSVÆRK APS
Mosegårdsvej 5
5683 Haarby
Telefon: 6478 1045
www.hh-bindingsvaerk.dk
dennis@hh-bindingsvaerk.dk

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

HAUPT APS
Hovgård 1
6300 Gråsten
Telefon: 2093 2590
www.haupt-aps.dk
hauptaps@gmail.com

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

E+N ARKITEKTUR A/S
Skt.Clemens Torv 8
8000 Aarhus C
Telefon : 8614 9500
www.EplusN.dk
info@eplusn.dk

ELGAARD ARCHITECTURE A/S
Dronningens Tværgade 4, 1
1302 København K
Telefon: 7120 3305
www.elgaardarchitecture.com
info@elgaardarchitecture.com

DRYTECH APS
Virumgade 79
2830 Virum
Telefon: 7010 8011
www.drytech.dk
info@drytech.dk

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

Københavns 
Listefafaf brik

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

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

DINESEN FLOORS A/S
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding
Telefon: 7455 2140
www.dinesen.com/da/
rsf@dinesen.com

› › › ›
F O R T S AT  F R A 
F O R R I G E  S I D E
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GLARMESTER A GUHLE 
OG SØN A/S SIDEN 1866 
Strandvejen 335, 2930 Klampenborg 
Telefon: 3964 0243 
www.guhle.dk
guhle@guhle.dk



STORM MØBLER
Funkevej 38
3400 Hillerød
Telefon: 4826 4842
www.stormmoebler.dk
annette@stormmoebler.dk

STORKHOLM KONSERVERING 
v/Malerikonservator Katja Storkholm
Skudehavnsvej 15, 2150 Nordhavn
Telefon: 2617 7506
www.storkholm.com
katja@storkholm.com

TØMRERMESTER 
SØREN H. RASMUSSEN APS
Gartnervænget 4, 4772 Langebæk
Telefon: 2367 0057
www.bindingsvaerk.dk
kontakt@bindingsvaerk.dk

Tømrermester
Søren H. Rasmussen

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

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

www.tjas.dk

THERMOCELL SALES APS
Næssundvej 423A
7960 Karby
Telefon: 9669 50601
www.thermocell.dk
kk@thermocell.dk

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnorvej 14, Skodsbøl
6310 Broager
Telefon: 7444 1236
www.petersentegl.dk
info@petersentegl.dk

MODELHUSET APS
Krimpendam 15
7500 Holstebro
Telefon: 2552 2081
www.modelhuset.dk
stiven@modelhuset.dk

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

Dahlbergs KakelugnsmakeriDahlbergs KakelugnsmakeriDahlbergs KakelugnsmakeriDahlbergs KakelugnsmakeriDahlbergs Kakelugnsmakeri

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

OPTOGLASOGLAS®

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

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

U.D. VINDUER A/S
Vestergade 22
8860 Ulstrup
Telefon: 8773 5088
www.udvinduer.dk
uffe@udvinduer.dk

VIS IONÆRT HÅNDVÆVÆV RK 
UD VINDUER

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

TROELS HANSEN A/S
Erhvervsparken 3
4621 Gadstrup
Telefon: 4611 7141
www.toemrertroels.dk 
info@th-as.dk

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

Ordrup VærktøjsmagasinOrdrup Værktøjsmagasin

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

N.A.NIELSEN & SØN 
TØMRERMESTRE A/S
Yderholmen 14
2750 Ballerup
Telefon: 4468 2066
www.nanielsen.dk
nan@nanielsen.dk

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

MØLLEBYGGER 
MICHAEL JOHN JENSEN APS
Sneglerup Møllevej 7
4571 Grevinge
Telefon: 2160 6651
www.moellebygger.dk
mj@moellebygger.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


