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Forord
Vejledningen er udarbejdet
som et bilag til Lokalplan
F43. Den er tænkt som en
praktisk vejledning og en
hjælp til husejere, der står
over for at skulle tage
beslutninger vedrørende
vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning af et
bevaringsværdigt hus, en
bevaringsværdig bebyggelse
eller andre ældre bygninger.
Vejledningen er udarbejdet
under projektet “Helhedsorienteret byfornyelse, som
redskab for partnerskab og
bypolitik – en velfærdsmodel
på Østerbro”, der gennemføres på Østerbro i årene fra
2002-2007”, og som er vedtaget af Byrådet i 2002.
Et af temaerne i projektet
handler om “Information om
bygningsbevaring, oplysning
om rigtig istandsættelse og
vedligeholdelse af bygninger”.
Projektet til Helhedsorienteret byfornyelse på Østerbro
er et forsøgsprojekt med
særlig vægt på demokrati i
byfornyelsen, som gennemføres i samarbejde med

Erhvervs- og Boligministeriet
– nu Socialministeriet – og
med parallelle projekter i
Århus Kommune og Esbjerg
Kommune.
Projektets gennemførelse
koordineres af Projektstyregruppen, der består af borgere og repræsentanter fra
Østerbro m.fl. samt repræsentanter fra kommunens
forvaltninger.
I forbindelse med udarbejdelse af programmet til gennemførelse af den helhedsorienterede byfornyelse på
Østerbro lagde borgerne på
borgermøderne vægt på, at
der blev gjort en særlig indsats for at bevare Østerbros
mange smukke og tidstypiske huse. Det blev derfor
foreslået, at dette kunne ske
gennem oplysning, der blev
formidlet i sammenhæng
med, at der blev udarbejdet
en bevarende lokalplan for
Østerbro.
Lokalplan F43, der er en
bevaringsplan for Østerbro,
blev vedtaget af Byrådet
januar 2004. Foråret 2004

blev den fulgt op med arkitektrådgivning på et velbesøgt åbent hus-arrangement
på Østre Skole, og nu følges
den op med denne Vejledning om bygningsbevaring.
Det er Bygningsrådet i samarbejde med Kommunen og
Projektstyregruppen, der har
stået for udarbejdelse af
lokalplanen og vejledningen.
I Bygningsrådet sidder
repræsentanter fra Facaderådet, Nykøbing F. Bevaringsfond, Kulturmindeforeningen
Nykøbing Falster, Bygningsforbedringsudvalget, borgere
fra Østerbro med interesse
for bygningsbevaring og
Nykøbing Falster Kommune.
Vejledningen tager udgangspunkt i 4 karakteristiske
hustyper og sammenhængende bebyggelser, som er
tidstypiske fra byudviklingen
i slutningen af 1800-tallet
og den først halvdel af
1900-tallet, hvor Indre
Østerbro og dele af den Ydre
Østerbro blev udbygget.

bygningsbevaring på Østerbro, men den kan fint bruges på andre bykvarterer og
bydele med huse og bygninger fra samme tidsperiode.
Det er Bygningsrådets,
Projektstyregruppens og
Kommunens ønske, at vejledningen kan være med til
at give en større interesse
for bygningsbevaring på
Østerbro og bygningsbevaring generelt.
Det er vores forhåbning, at
den enkelte bygherre med
denne vejledning vil være
bedre rustet ved drøftelserne med håndværkerne, og at
vejledningen kan inspirere
husejere på Østerbro, men
også andre husejere, til at
lægge vægt på husets oprindelige arkitektur og byggestil og dermed være med til
at sikre bevaringsværdien og
kvarterets unikke karakter.
Projektstyregruppen
Bygningsrådet
Nykøbing Falster Kommune

Vejledningen er rettet mod
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Introduktion til vejledningen
Bydelen Østerbro er opbygget omkring en nyklassicistisk byplan og indeholder
en mangfoldighed af bevaringsværdige huse.
For at sikre bevaring af de
arkitektonisk vigtige bygninger og miljøer indeholder
programmet for projektet,
Helhedsorienterede byfornyelse på Østerbro, information om bygningsbevaring.
I programmet, som omfatter
en samlet plan for fornyelse
og forskønnelse af Østerbro,
lægges der vægt på, at
bydelens mange smukke
huse, værdifulde bygningsstil
og rigdom af bygningsdetaljer bevares.
På den baggrund er der
udarbejdet en lokalplan for
området; Lokalplan F43.
Lokalplanen udpeger særskilt bevaringsværdige bygninger og miljøer og fastlægger overordnede og juridisk bindende retningslinjer
for istandsættelse af disse
bygninger og forhaver.
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Lokalplanen kræver, at når
disse bygninger istandsættes, skal det ske på en
måde, så bygningernes
oprindelige byggestil bevares eller retableres.
Vejledningen er et supplement til lokalplanen og skal
være en praktisk hjælp for
husejere, som står over for
en ombygning eller vedligeholdelse af et bevaringsværdigt hus eller en bygning i
en bevaringsværdig bebyggelse. Det gælder, hvad
enten husejeren selv udfører
en del af arbejdet eller hyrer
håndværkere til at udføre
det.
Vejledningen omhandler 4
tidstypiske hustyper og
sammenhængende bebyggelser, som alle er rigt
repræsenteret på Østerbro.
Hustyperne er:
• Arbejderboligen
• Borgerhuset
• Villaen
• Funkishuset
• Sammenhængende
bebyggelse

Hvad er rigtigt, og hvad er forkert?
Med udgangspunkt i de fem ovennævnte karakteristiske hustyper prøver vi at besvare disse spørgsmål på
en enkel og forhåbentlig overskuelig måde. Som
hovedregel bør man som husejer tage udgangspunkt i
bygningens oprindelige udseende. Vejledningen prøver
derfor at beskrive den enkelte types karakteristiske
udseende og bygningsdetaljer, hvorefter der gives råd
og vejledning mht. vedligeholdelse og retablering/
istandsættelse.

Vejledningen er tænkt brugt
sådan, at man går ind i
under afsnittet ”De fem hustyper” og vurderer hvilken
type huset hører ind under
og derefter går man ind
under det afsnit i vejledningen, hvor hustypen er
beskrevet. De enkelte bygningsdele og forhaver er
behandlet særskilt i hvert
afsnit.
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Kort historik
Under 1800-tallets industrialisering voksede befolkningstallet, og pladsen begyndte at være for trang i
middelalderbyen Nykøbing F.
Vestensborg Sø tørlagdes,
voldanlægget øst for byen
blev nedlagt, og der opstod
bebyggelse langs udfaldsvejene.
Bydelen Østerbro opstod i
sidste halvdel af det 19.
århundrede uden for voldterrænet og begyndte rigtig
at tage form i 1880-erne i
forbindelse med sukkerfabrikkens og andelsslagteriets lokalisering i området.
I tilknytning til disse virksomheder blev der opført
arbejderboliger langs Søvej
og i området ved Gedservej
og Fromsgade. Andre virksomheder, som Jappes Mølle
og Schillers Maskinfabrik
fulgte efter og der blev
etableret institutioner som
sygehuset ved Bispegade,

Østre Skole samt Den Katolske Kirke og Sct. Joseph
Søstrenes Skole.
Jernbanen blev anlagt i 1870erne øst for det tidligere
voldterræn. En gangtunnel
mellem stationen og Søvej
blev anlagt i 1911, men først i
1928 blev den tidligere forbindelse til bymidten via
Gasværksvej erstattet af
Højbroen. I forbindelse med
Fugleflugtslinien blev der i
1962 etableret en underkørsel fra Engboulevarden til
Vesterskovvej, og den gennemgående trafik blev nu
ledt uden om den ældste del
af Østerbro ved Østerbrogade og Gedservej.
I 1920-erne blev der udarbejdet en nyklassicistisk helhedsplan for bydelen. Planen
bestod af en stjerneplan
med udgangspunkt i Østerbros Runddel kombineret
med et rektangulært gadenet.

Bebyggelsen, som
indtil nu mest
bestod af de tidligere nævnte
arbejderboliger og
lidt større borgerhuse, tog fart, og
der blev i den
efterfølgende
periode opført
adskillige villaer
som led i gennemførelsen af den
klassicistiske
byplan.
Mange villaer er
opført i perioden
1890-1930 på
grundlag af de
idéer, som blev udbredt af
Landsforeningen Bedre
Byggeskik. I 1930-erne kom
der villaer til i funkisstil og
etageboliger. Udbygningen
fortsatte op igennem 1900tallet, og Østerbro er i dag
den største og tætteste
bydel i Nykøbing Falster.

Østerbro

De fem hustyper
Vejledningen gennemgår og
beskriver de fem mest
almindelige hustyper på det
indre Østerbro og giver ud
fra disse typers arkitektur
rådgivning og vejledning
omkring husenes istandsættelse.
Efterfølgende anvisninger
tager udgangspunkt i de
bevaringsværdige bygninger
og bebyggelser, og fortæller

Arbejderboliger

ejeren, hvordan man går til
værks når lokalplanens
bestemmelser skal overholdes. Anvisningerne kan med
fordel også følges af ejerne
af ikke-bevaringsværdige
bygninger; da en tilbageførelse til det oprindelige
udseende vil gøre huset
mere attraktivt og formentlig
også forhøje værdien af
ejendommen.

Borgerhuse

Villaer

De fem hustyper er:
• Arbejderboliger opført i forbindelse med industrialiseringen sidst i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
• Borgerhuse opført først i 1900-tallet.
• Villaer opført i forbindelse med den klassicistiske byplan
i perioden 1920– 1930 iht. Bedre Byggeskik.
• Funkishuse, dvs. en- eller tofamilies funkishuse fra
1930-erne.
• Sammenhængende bebyggelser fra 1900–1940.

Funkishuse

Sammenhængende
bebyggelser
7
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Forberedelse
Hvilken type er mit hus?
Som husejer kan man måske
være i tvivl om dette. De
fem hustyper, som vi har
beskrevet, er netop typiske,
og der findes selvfølgelig
mange mellemformer: F.eks.
en arbejderbolig med facadeornamenter, et borgerhus
med villaambitioner eller en
Bedre Byggeskik villa med
begyndende funkisformer.
Det tog lang tid for en ny
arkitekturstil at slå igennem;
i mellemtiden brugte man
lidt af det gamle, kombineret med det nye. Hvis du er i
tvivl, kan du henvende dig
til Teknisk Forvaltning og få
hjælp til at udpege den vejledning, som egner sig
bedst til dit hus.

Vær opmærksom på, at ved
vedligeholdelse og istandsættelse af en bevaringsværdig bygning eller en bygning i en bevaringsværdig
bebyggelse skal vejledningens anvisninger følges. De
bevaringsværdige bygninger
og bebyggelser er vist på
bagsiden af denne vejledning, og du kan også få
oplyst på Teknisk Forvaltning,
om dit hus er bevaringsværdigt. Du kan desuden se det
på kommunens kort på hjemmesiden www.nyk-f-kom.dk.
Dog gælder grundlæggende
for alle hustyper, såvel bevaringsværdige som ikke bevaringsværdige, visse hovedregler:

Arbejderbolig eller borgerhus?

Borgerhus eller villa?

• Tag udgangspunkt i husets oprindelige udseende og
karakteristiske stiltræk.
• Kig på gamle tegninger og fotos eller hent inspiration ved at kigge på lignende bevarede huse.
• Brug de samme materialer og farver, som er brugt
oprindeligt.
• Respekter helheden i gadebilledet eller bebyggelsen.

Ansøgning om byggetilladelse
Der skal i h.t. Bygningsreglement 1995 og Bygningsreglement for Småhuse 1998
søges om byggetilladelse til
samtlige byggearbejder, dog
med visse undtagelser, som
fremgår af
Bygningsreglementet. Der
skal dog, hvor der er tale
om bevaringsværdige bygninger, søges om byggetilladelse ved både udskiftning
og ændring af bygningsdele.
Ansøgningen om byggetilladelse skal være skriftlig,
underskrevet af ejeren og

indeholde en beskrivelse af
de påtænkte bygningsarbejder. Ved mere omfattende
bygningsændringer vil kommunen kræve skitser eller
tegninger af ombygningsprojektet.
Har du en bevaringsværdig
bygning eller et hus i en
bevaringsværdig bebyggelse,
som er omfattet af den
bevarende Lokalplan F43 for
Østerbro, gælder imidlertid,
at der også skal søges om
byggetilladelse til:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ved vedligeholdelse på
bevaringsværdige bygninger,
hvor du skifter farve på
facader, vinduer, døre m.v.
(udvendigt), skal du også
kontakte Teknisk forvaltning.
Paraboler og udvendige
antenner må ikke opsættes
på facader og tagflader, der
er synlige fra vej. Paraboler
må ikke være større end 1 m
i diameter.

Udskiftning af tagdækning og ændring af tag.
Ændring eller retablering af skorsten.
Ændring eller retablering af kvist eller tagvinduer.
Ændring af facader og facadebehandling.
Ændring og udskiftning af vinduer.
Ændring af facadedøre.
Ændring af for bygningens karakteristiske detaljer.
Ændring af indkørsel/overkørsler til ejendommen.

Ved ændring af forhave skal
du være opmærksom på, at
bestemmelser i lokalplanen
om indretning af forhaver
skal følges. Er du i tvivl, kan
du få råd og vejledning på
Teknisk Forvaltning.
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Rådgivning
Teknisk Forvaltning
Inden man går i gang med
et ombygningsprojekt, kan
det være klogt at kontakte
kommunens tekniske forvaltning. Forvaltningen kan
råde og vejlede om ansøgning om byggetilladelse,
mulige støtteordninger og
oplyse om eventuelle servitutter eller lignende. Forvaltningen råder også over et
omfattende tegningsarkiv og
en samling gamle billeder fra
Nykøbing Falster.

Bygningsrådet for
Østerbro
I forbindelse med projektet
til helhedsorienteret byfornyelse på Østerbro blev der i
1998 som forsøg nedsat et
bygningsråd for bydelen.

Rådet virker fortsat under
gennemførelsen af projektet
Helhedsorienteret byfornyelse. Bygningsrådet består af
frivillige medlemmer, som
stiller sig rådighed for husejere, der ønsker vejledning
i forbindelse med renoveringer og kan i lighed med
kommunen oplyse om støtteordninger m.v. Rådet kan
inddrages i sager, der er
omfattet af lokalplanens
bestemmelser.

findes på ”de gule sider” i
telefonbogen eller via
Internettet. Arkitektfirmaer
kan rådgive og hjælpe med
at udarbejde tegninger til
brug for ansøgning om byggetilladelse.
Der har i forbindelse med
projektet Helhedsorienteret
byfornyelse på Østerbro i
foråret 2004 været afholdt
en arkitektrådgivningskonsultation på Østre Skole.

Anden rådgivning
Teknisk Forvaltning kan
oplyse om Bygningsrådet.

Arkitektrådgivning
Hvis der er tale om en større
ombygning, kan det være
klogt at søge arkitektbistand. Arkitektfirmaer kan

Bygningskulturelt Råd,
Borgergade 111,
1022 København K.
(tlf. 33339910), der tilbyder
telefonrådgivning og har
tilbud om bygningssyn og pleje. De kan findes på
webadressen:

www.raadvad.dk og e-mail:
info@bygningskultureltraad.dk
Center for Bygningsbevaring,
Raadvad 40, 2000 Lyngby,
(tlf. 45969990), der tilbyder
rådgivning m.v. om bygningsbevaring.
Webadresse:
www.bygningsbevaring.dk
Kulturarvsstyrelsen og Skovog Naturstyrelsens
webadresse: www.kuas.dk
og www.skovognatur.dk
Informationsblade om bygningsbevaring kan hentes på
webadressen:
www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar/index.htm

Støttemuligheder
Som nævnt tidligere, er det
muligt at få økonomisk støtte til renovering af en bevaringsværdig bygning. Der er
følgende muligheder:

Nykøbing F.
Bevaringsfond
Nykøbing F. Bevaringsfond er
en selvejende fond, der er
stiftet i 1997 på initiativ af
Kulturmindeforening
Nykøbing Falster i samarbejde med Nykøbing Falster
Kommune.
Fonden kan bevilge støtte til
bevarende renoveringer og
restaureringer, jf. fondens
vedtægter. Bevaringsfonden
støtter specielt markante
bygningsdetaljer, der skønnes at være værdifulde for
huset og miljøet som hel-

hed. Støtten kan ydes som
et kontant tilskud eller som
et rente- og afdragsfrit lån.
Ansøgning skal sendes til
fondens sekretariat:
Nykøbing F.
Bevaringsfond,
Rådhuset,
Dronningensgade 30,
4800 Nykøbing F.
Der skal ikke benyttes noget
specielt ansøgningsskema.
Pjece om Nykøbing F.
Bevaringsfond kan fås i
Satellitten eller på Teknisk
Forvaltning.

Bygningsforbedringsudvalget
Bygningsforbedringsudvalget
er nedsat af Nykøbing
Falster Byråd i henhold til

kap. 4 i byfornyelsesloven,
Lov 1234 af 27.12.2003.

hvilke bevaringskategorier
der kan meddeles støtte til.

Udvalget kan meddele støtte
til renovering og istandsættelse af ejer- og andelsboliger, hvor ejeren/andelshaveren bebor henholdsvis ejerboligen/andelsboligen.
Støtten kan kun meddeles til
husets klimaskærm samt til
afhjælpning af kondemnable
forhold, der defineres som
stærk nedslidning og/eller
utidssvarende sanitære forhold. Det er Byrådet, der
definerer, hvornår der er
tale om kondemnable forhold. Byrådet beslutter, hvor
stor en andel af kommunens
vejledende udgiftsramme,
der kan anvendes til ejer/andelsboliger, og hvilke
geografiske områder samt

Støtten ydes som kontant
tilskud og kan maks. udgøre
1/3 af ombygningsudgiften.
Støtten sikres ved tinglyst
deklaration på ejendommen.
Ansøgning skal sendes til
Nykøbing Falster Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Dronningensgade 30,
4800 Nykøbing F.
Ansøgningsskema kan fås
på Teknisk Forvaltning eller
hentes på kommunens
hjemmeside www.nyk-fkom.dk
Vær opmærksom på, at
adresserne ændres fra den
1. januar 2007 til:
Guldborgsund Kommune,
Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
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ARBEJDERBOLIGEN

ARBEJDERBOLIGEN

Arbejderboligen
• er oftest et dobbelthus, men kan
også være et enkelt- eller rækkehus
• er oftest bygget i vejskel
• er et lille, beskedent hus, oftest
med kun to vinduesfag og et dørfag
mod gaden
• har normalt en regelmæssig facade
med kun få udsmykninger
• har normalt kun en skorsten.
Denne hustype findes bl.a. andet på
Søvej/Jappesgade, i området omkring
Gedservej/Fromsgade og i
Grønnegade.

Typisk arbejderbolig
10
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Skorsten
Beskrivelse
Oprindelige, bevarede huse
har normalt kun en skorsten, der er placeret i kip.
Den oprindelige skorsten har
en slank skorstenspibe og er
muret med udkragning og
fuget med mørtelfuge mod
tegltaget. Skorstenen er
muret med halv-stensvange
og forsynet med sokkel,
bånd og gesims. Øverst er
en pudset afdækning. Fugeog pudsmørtel er sandsynligvis kalkmørtel, da cement-

holdig mørtel først blev
almindelig i 1900-tallet. På
mange skorstenspiber er der
brugt hydraulisk kalkmørtel,
som er mere modstandsdygtig og velegnet til udsatte
steder. Hvis huset står i
blank mur, fremtræder også
skorstenspiben i blank mur;
hvis huset er pudset gælder
det også for skorstenen.
Udformningen kan variere
en smule fra hus til hus,
men stort set er skorstenene
temmelig ens.

Skorstenen er vigtig for
husets udseende, og uden
den virker tagfladen afstumpet. Desværre er skorstenene fjernet på de fleste af
husene i forbindelse med
indlægning af centralvarme
eller pga. dårlig vedligeholdelse, men der findes heldigvis stadig eksempler på
skorstene af oprindelig type.
En del af husene har fået en
mere moderne skorsten,
som passer dårligt til huset.

Oprindelige skorstenspibe

Vedligeholdelse:
Oprindelige skorstene med de karakteristiske detaljer
skal bevares og vedligeholdes løbende med brug af de
samme materialer, som er brugt på den oprindelige
skorsten. Skorstenspiben skal eftergås jævnligt for
løse fuger. Defekte sten skal udskiftes og mørtelfugen
mod tagfladen skal eftergås. Afdækningen eftergås
ligeledes.
Uden skorsten virker tagfladen afstumpet

Istandsættelse/retablering:
Hvis skorstenspiben er meget dårlig, nedtages den, og
en ny opføres med samme udformning og materialer
som på den oprindelige. Overfladen skal være den
samme som tidligere.
Ved større renovering af et tag, hvor skorstenen allerede er fjernet, bør skorstenspiben retableres. Hvis
den indvendige del af skorstenen er fjernet, kan den
nye skorstenspibe placeres på en stol. Det kalder man
den konstruktion, som skorstenen bygges op på.
Måske findes der et billede, som viser den oprindelige
skorsten. Hvis ikke, kan man studere de oprindelige
skorstene, som er tilbage i området, og kopiere en af
dem. Overfladen skal være den samme som på husets
facader.
Det er i den sammenhæng vigtigt, at man sikrer sig, at
den eksisterende tagkonstruktion kan bære vægten af
skorstenen, og at den er sikret mod nedstyrtning i tilfælde af brand.
Bygningsreglementet kræver i dag minimum 23 cm
skorstensvanger. Det er derfor en god idé at kombinere en muret skorstenspibe med færdige skorstenselementer. På nye skorstene bør kalkcementmørtel
(bastardmørtel) anvendes. Hvis skorstenen skal kalkes,
bør pudsunderlaget være hydraulisk kalkmørtel.

Nyistandsat tag med traditionel skorsten i pudset udførelse

Rigtig løsning...
Gammel skorsten i blank mur

...forkert løsning:
Skorstenen er for lav
11
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Tag
Beskrivelse
Det oprindelige tag er et
rødt symmetrisk sadeltag
uden udhæng i gavle og
med opskalkning over en
facadegesims. Opskalkningen er normalt over 2-3
tagsten, hvilket giver taget
et let og elegant svaj.
Taghældningen er mellem
45–50 grader. Rygningen er
lagt i mørtel. Tagstenene er
røde vingetegl i gammel
dansk model, dvs. mindre
sten, som harmonerer bedst
med tagfladens størrelse.

Tagrender og tagnedløb er
udført i zink.

Rygning

Ej udhæng

Mange af husene har fået
det oprindelige tegltag
udskiftet med et tag af et
andet materiale. I den forbindelse er der opstået
mange uoriginale detaljer,
såsom udhæng og vindskeder. Ofte er opskalkningen
udført forkert eller sløjfet.
Det tidligere så harmoniske
gadebillede med næsten
ens, små huse er derved
kraftigt forstyrret.

Brandkam
Opskalkning
Zinktagrende
og -afløb

Vedligeholdelse:
Reparationer på eksisterende tegltage skal udføres
således, at de karakteristiske træk bevares og med
brug af de oprindelige materialer.

Istandsættelse/retablering:
Ved en omlægning af taget skal det oprindelige tegltag
med dets karakteristiske detaljer retableres. Hvis
opskalkningen er ødelagt, skal den opbygges på ny.
Stenene ved gavlene skal lægges i mørtel. Det samme
gælder for rygningen. Tagstenen skal være en rød
vingetagsten af gammel dansk model, da tagsten i
økonomimodel vil virke alt for store på de små huse.
Såfremt kun en del af tagstenene er dårlige kan de
intakte sten genanvendes. Det er en god idé, at samle
de gamle sten på én side, og udskifte samtlige på den
anden side. Tagrender og tagnedløb skal udføres i
zink.

Rigtig løsning:
Nyt tegltag med bevarede detaljer. Desværre
har den fine kvist fået hel rude uden sprosser
12

Nyt udhæng, der på en
uheldig måde skjuler den
oprindelige gavlløsning og
gesims

Opskalkning over gesims
leder tagvandet væk og
giver taget et let og elegant
svaj

Forkert løsning:
Sort eternittag med vindskeder og udhæng
passer ikke til husets arkitektur
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Kviste og tagvinduer
Beskrivelse
Ikke alle huse er født med
kviste; de måtte nøjes med
at få lys ind gennem vinduer
i gavlen eller små tagvinduer
i jern. Hvis huset har en
kvist, er det normalt kun en
kvist mod gaden og sjældnere en mod gården. Oprindelige kviste er oftest af typen
traditionel kvist med sadeltag. Kvisttaget har lav hældning og lille udhæng. Kvistvinduerne er normalt med to
vinduesrammer. Dette, at
hjørnestolpen i kvisten
fungerer som karm, giver
kvisten et slankt udseende.
Kvistrammen/hjørnestolpen
er aldrig mere end 10– 12 cm
bred på gamle kviste.

Materialerne er zink på
kvistflunker og tag, synlige,
malede hjørnestolper og
malet gesims og spejl i kvistfronten. Vinduerne er i lighed med øvrige vinduer med
sprosser og kitfals (se afsnit
om vinduer!) og ofte lidt
lavere end facadevinduerne.

Kvisttag (sadeltag)
Gesims
Kvistfront
Kvistflunk

Næsten alle eksisterende
kviste er ombygget på en
uheldig måde, og flere af
husene er forsynet med nye
kviste, som i deres udformning og materialevalg harmonerer dårligt med bygningen. Mange huse er forsynet
med nye ovenlysvinduer,
som er alt for store og
dominerende i tagfladen.

Kvistramme/
hjørnestolpe
Kvistvindue (tofags)
Inddækning

Vedligeholdelse:
Reparationer på oprindelige kviste udføres, så de
karakteristiske træk bevares og med brug af de oprindelige materialer. Hvis en del trænger til at udskiftes,
laves den som en kopi af den tidligere.

Flot ny kvist i traditionel stil

Fin gammel tre-fagskvist,
som desværre har fået termovinduer med for brede sprosser

Pladebeklædning og alt for
tykke kvistflunker giver en
uharmonisk kvist

Brædde-beklædningen er
fremmed for huset

Istandsættelse/retablering:
Ved istandsættelse af en allerede ombygget kvist skal
man bestræbe sig på at genskabe den oprindelige
kvist med brug af ovennævnte materialer. Gamle
beklædninger, inkl. tillægsisolering, fjernes. Det er vigtigt, at kvistens flunker, dvs. vægge, er så slanke som
muligt. Flunkerne bør derfor ikke tillægsisoleres. Det er
alligevel begrænset, hvor meget en tillægsisolering af
disse små flader giver rent varmemæssigt. Hvis man
ønsker yderligere isolering, kan det ofte lade sig gøre i
taget.
Hvis hjørnestolperne er bevaret med karmprofil, kan
snedkeren tilvirke nye rammer efter mål. Vinduerne tilpasses øvrige vinduer i facaderne.
Hvis man ønsker at opsætte en ny kvist på bygningen,
skal man tage udgangspunkt i ovennævnte beskrivelse
af kviste.
Det er vigtigt, at kvisten placeres rigtigt i tagfladen, da
en forkert placeret kvist vil virke forstyrrende på helhedsindtrykket.
Nye ovenlysvinduer skal være små ovenlysvinduer af
den type, som er udformet specielt til bevaringsværdige huse.

Th. et almindeligt ovenlysvindue, tv. et
bevaringsvindue
13
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Facader
Beskrivelse
De fleste af husene er
enkle, men velproportionerede med murede facader
uden speciel udsmykning og
ofte afsluttet med en enkel
gesims (udkragning af de
øverste murskifter) mod tagfladen. Der kan forekomme
udsmykning i form af pudsede indfatninger eller mønstermurede gesimser. De fleste af husene i området blev
opført i blank mur med gule
mursten, men enkelte huse
var pudsede og kalkede.
Det enkelte hus indordnede
sig i en husrække af næsten
ens huse og dannede på
den måde nogle fine, harmoniske gademiljøer.
Der er normalt tre regelmæssigt placerede vinduesog dørfag. Over vinduerne er
der murede stik (aflastende
murværk, oftest bueformet).
Dengang blev såvel fuger
som puds udført med kalkmørtel, som har den egenskab, at den er elastisk og

kan ånde. Af samme årsag
blev de pudsede huse kalket, oftest i hvid eller gul
farve. Soklen er ofte lav,
hvilket bidrager til husets
beskedne karakter. Soklen
blev ofte udført med hydraulisk kalkmørtel. Hydraulisk
kalkmørtel har samme egenskaber som almindelig kalkmørtel, men udover dette er
den mere modstandsdygtig
og derfor egnet til mere
udsatte steder.
I dag er mange af facaderne
overpudset og malet eller
pudset med indfarvet puds.
Resultatet er ofte mindre
heldigt, og i mange tilfælde
er der tale om alt for kraftige farver. Enkelte er beklædt
med skaller af f.eks. kalksandsten. Flere har fået
facadens harmoni ødelagt af
ændrede vindueshuller. Det
tidligere ensartede og harmoniske gadebillede er dermed blevet erstattet med et
virvar af individuelle huse.

Velbevaret facade i blank mur – ville vinde ved
en afvaskning. Vinduer og dør er nye – desværre
i en uoriginal hvid farve

Muret stik over vindue
14

Sålbænk udført som rulleskifte

Gesims

Muret stik

Sålbænk
Sokkel

Dørfag

Vinduesfag

Vinduesfag

Vedligeholdelse:
En muret facade kræver løbende vedligeholdelse af
fuger og udskiftning af defekte sten, men kan så til
gengæld holde i mange år. Reparationer skal udføres
med samme mørtel, som man har anvendt tidligere,
dvs. kalkmørtel, og man skal vælge en sten, som ligner
øvrige sten. Det kan lade sig gøre med de mange sten,
der findes på markedet! Det er også muligt at bruge
genbrugssten, som også findes på markedet. Fuger
trækkes op som de oprindelige. Hvis facaden er meget
snavset, kan den afrenses med en skånsom metode,
som ikke ødelægger stenenes overflade. Det er en god
idé at afrense facaden, før man vælger sten, da man
ellers vil have svært at vælge den rigtige nuance.
Facaden kan afvaskes med rent vand og en kost eller
spules med en ikke alt for kraftig stråle.
Sandblæsning ødelægger fuger og murstenenes overflade og bør derfor ikke bruges.
En pudset facade skal jævnligt eftergås for revne og
løstsiddende puds og males eller kalkes. Også her var
kalkmørtel mest almindeligt og bør derfor bruges.
Overfladebehandlingen skal kunne ”ånde”, ellers vil
malingen hurtigt skalle af. Kalkning er den mest diffusionsåbne overfladebehandling (tillader fugt at trænge
igennem, ”ånder”) og giver en fin, silkemat overflade
og dybde i farven. Man kan imidlertid kun kalke på
underlag af kalkmørtel. På øvrige pudsunderlag skal
man derfor anvende silikatmaling; en traditionel
malingstype, som er meget holdbar og diffusionsåben.
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Istandsættelse/retablering:
Ved en mere omfattende restaurering skal bygningens
oprindelige inddeling og facaderytme genskabes. Mange
gange er den tidligere facade synlig bag maling og puds,
dvs. man kan se spor af murede stik og huller. Hvis det
ikke er tilfældet, findes der måske et billede, som viser
huset før ombygningen.
Ved istandsættelse og retablering gælder den samme
fremgangsmåde mht. til brug af mursten, mørtel, fuger
m.v.
Hvis huset allerede er malet, og malingen skaller af, bør
man overveje at afrense malingen. Der er ofte brugt plasticmaling, som ikke ånder. Afhængigt af resultatet kan
man vælge at lade huset blive stående i blank mur eller

male det igen. Den efterfølgende overfladebehandling
skal være diffusionsåben, se under ”vedligeholdelse”.
Farven skal tilpasses de gamle kalkfarver.
Allerede pudsede huse pudsrepareres, som beskrevet
under ”vedligeholdelse”. Hvis pudsen ikke er oprindelig
og meget dårlig, kan man igen overveje at fjerne pudsen, så huset igen fremtræder som et muret hus. Dette
er imidlertid en vanskelig operation, så det mest hensigtsmæssige er nok at pudse huset igen. Her bør man
bruge den traditionelle pudsmetode med grovpuds, finpuds og kalkning frem for pudsning med indfarvet puds.
Indfarvet puds indeholder for det meste cement og har
en mere grov og rustik overflade med større risiko for
synlige salpeterudfældninger.

Disse huse var oprindeligt i
blank mur – nu har det ene
fået muret skaller på, og det
andet har påmalet murværk

Hvis husene skal males, bør
farven tilpasses den gamle
farveskala! Her er brugt alt
for stærke farver

Velholdt pudset facade
Her kan man tydeligt se, at
de oprindelige vinduer har
været højere: Revner i pudsen afslører, hvor de oprindelige vindueshuller var.
Facadens proportioner er
dermed ødelagt.

Ændret facaderytme ødelægger bygningens karakter…

...sådan kunne huset se ud, efter tilbageførelse til oprindelig
facaderytme og med traditionelle dør- og vinduestyper
15
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Vinduer
Beskrivelse
Oprindelige, bevarede vinduer er velproportionerede, torammede trævinduer med
sprosser og midterpost eller
korspost-vindue, med eller
uden sprosser afhængig af
husets alder og vinduets
højde. Rammerne er oplukkelige. Vinduerne har hjørnebånd og et lag glas og
kitfals (glasset er lagt i, og
tætnet med kit). Til kitningen bruges linoliekit. Karm,
ramme- og sprossedimensionerne er små, og træet er
fint profileret indvendigt. På
den måde opnår man en
blød overgang mellem det
stærke dagslys og rumlyset.
Glasset er pustet glas med
små bobler og ujævnheder,
som til forskel fra moderne
float-glas (industriglas) virker mere levende i facaden.
Fugen mellem karm og mur
er stoppet med tjæret værk
– et produkt fremstillet af
trætjærebehandlet jutefiber,
og den udvendige fuge er
udført som mørtelfuge.
Sålbænken er trukket op i
puds og ofte på udkraget
murværk eller udført som
rulleskifter.

To-rammet vindue med
sprosser

16

De oprindelige vinduer var
altid malede, og den maling,
man brugte, var linoliemaling, som trænger ind i træet
og giver en meget bestandig
overflade. Vinduer fra denne
periode var næsten altid
mørke, f.eks. i umbra (brun)
eller vogngrøn farve. Samtlige beslag var malet sammen med vinduet.
Desværre er det meget
svært at finde et oprindeligt
vindue i området i dag.
Utallige huse har fået de
gamle vinduer udskiftet til
termovinduer af andet
materiale og en helt anden
udformning og med helt
andre proportioner. Der er
hårdttræsvinduer med plane
ruder, nye sprossevinduer
med en helt anden inddeling
og med brede, klodsede termosprosser, og der er
eksempler på plasticvinduer.
Flere af husene har fået vinduer med helt andre proportioner end de oprindelige.
Resultatet er ofte ødelæggende for husets facadeudtryk.

Korspostvindue med sprosser

Oprindelig vinduestype (korspostvindue)

Koblet vindue

Vindue med forsatsramme
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Vedligeholdelse:
Oprindelige vinduer skal som grundregel bevares og
vedligeholdes løbende. De oprindelige vinduer blev
lavet af vellagret kernetræ og er meget holdbare, hvis
de bliver vedligeholdt.
Er en del af vinduet dårlig, kan denne del udskiftes af
en snedker. Hvis vinduet er overmalet mange gange,
bør det afrenses helt i bund. Kitfalsen udskiftes efter
behov. En dårlig kitfals kan bevirke, at der trænger
vand ind mellem kit og træ. De udvendige beslag
afrenses for rust og rustbehandles.
Vinduet kan forsynes med forsatsvindue for at opnå
bedre varmeøkonomi. Det er vigtigt, at også disse har
så slanke profiler som muligt, da de ellers vil virke
klodsede i forhold til de gamle vinduer.
Den bedste overfladebehandling er strygning med linoliemaling, som er nem at arbejde med og giver god
holdbarhed. Hvis man ønsker at bruge linoliemaling,
skal træet renses i bund. Den kan endda være et
meget billigt alternativ, da man selv kan blande den
efter anvisninger (se kapitel 1 – afsnittet ”Rådgivning”). Hvis man ikke ønsker det, findes der flere
fabrikanter, som fremstiller linoliemaling i de gamle
kulører.

Beslagene bør ikke stå ubehandlet, men bør males i
samme farve som vinduet

Vogngrøn

Umbra (brun)

Ulempen med linoliemaling er, at den tørrer langsomt
og ikke flyder så godt sammen. Malingens karakter
passer dog fint sammen med de gamle vinduer.
Resultatet bliver bedst, hvis man påfører malingen
tyndt og i op til tre lag.
Udvendige beslag rustbeskyttes og behandles sammen
med vinduerne.
Hvis man alligevel ønsker en moderne maling, er alkydoliemaling at foretrække. Plasticmaling (akrylolie) forhindrer træet i at ånde, da den danner en tæt hinde.
Det er i øjeblikket meget moderne at male vinduer
hvide, men det har husets vinduer formentlig ikke
været oprindeligt. Måske skulle man overveje en mere
oprindelig farve!
I kapitel 1 under afsnittet ”Rådgivning” og bagest
under ”Litteraturhenvisning” kan du finde oplysninger
om, hvor du kan få detaljerede anvisninger for vedligeholdelse og istandsættelse af gamle vinduer.
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Istandsættelse/retablering:
Ved vinduesudskiftning skal de nye vinduer svare til
dem, der oprindeligt sad i huset. Dvs. med tynde karm-,
ramme- og sprossedimensioner og helst med hjørnebånd og kitfals, som det er beskrevet ovenfor. Det er
specielt vigtigt for husets udseende, at man ikke bruger
et vindue med for kraftige karm- og ramme-dimensioner. Fugen omkring vinduet skal udføres som mørtelfuge. Hvis man ikke ved, hvordan de gamle vinduer har
set ud, må man igen ty til gamle billeder – eller der er
måske et gammelt vindue tilbage i gavlen eller gårdfacaden, som kan give et fingerpeg.
For at tilgodese kravet om god varmeøkonomi bør
man vælge koblede vinduer, gerne med energiglas i den
indre ramme. Denne type vindue har endda vist sig at
være særdeles varmeøkonomisk.
Der er flere vinduesfabrikanter, som fremstiller de gamle
typer vinduer efter mål og med de karm- og rammedi-

Her kan man se forskellen mellem karm- og rammedimensionerne på et nyt vindue med oprindelige karm- og rammedimensioner og et nyt standardvindue. Det moderne vindue
har betydeligt mindre glasareal, og virker kluntet i facaden.

mensioner, som blev brugt oprindeligt. Flere fabrikanter
laver vinduer af kernetræ: De er selvfølgelig lidt dyrere,
men holder til gengæld længere. Vær opmærksom på
trædimensionerne i vinduet. Der er stor forskel fra fabrikat til fabrikat. Vinduer med for kraftige dimensioner vil
virke for bastante i de små facader, og glasarealet er
betydeligt mindre.
Med hensyn til malerbehandling af nye vinduer gælder
det samme som ved vedligeholdelse. Nogle fabrikanter
kan tilbyde grund- eller færdigbehandling med linoliemaling fra fabrikken. Dette kan være en fordel, eftersom
vinduet leveres grundigt behandlet på samtlige flader.
Disse vinduer leveres med ubehandlede, galvaniserede
beslag som standard, men kan leveres med malede
beslag. Er vinduet leveret med ubehandlet beslag, skal
man regne med yderligere en malerbehandling udvendigt.

Det gode eksempel

De dårlige eksempler…

...plane ruder virker som
huller i facaden…

…alt for tykke termosprosser med en forkert inddeling
Nyt vindue i traditionel stil

Nyt vindue med moderne
udformning

...mange huse har fået
denne type vinduer; som
giver en uharmonisk facade
18
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Døre
Beskrivelse
Som tidligere nævnt har
arbejderboligen oftest indgang fra gaden, men indgang fra gavlen forekommer.
Foran indgangen ligger en
trappesten. De oprindelige
døre er en- eller tofløjede,
symmetriske fyldningsdøre i
træ med glas i det øverste
felt eller med et fast glasparti foroven. Fugen mellem
karm og mur er stoppet med
tjæret værk (se ”Vinduer”),
og den udvendige fuge er
udført som mørtelfuge.
Dørene var malet med linoliemaling i en mørk farve,
oftest samme farve som vinduerne, da der er tale om
jævne huse.

Dørene er, i lighed med vinduerne, udskiftet på mange
af husene. Mange af dem
har fået en ny hoveddør i
”parcelhusstil”, dvs. en brunbejset eller klarlakeret
hårdttræsdør med listebeklædning eller en hvid,
formstøbt dør fra byggemarkedet.
Mellem husene er der ofte
et bræddebeklædt plankeværk med port. Den oprindelige port er altid en enkel
revleport med stalddørshængsler. Oprindelige porte
og plankeværk var altid
malet med linoliemaling i
mørk farve.

Eksempler på gamle, velbevarede døre

Gammel type
plankeværk
mellem
husene

Vedligeholdelse:
Oprindelige døre vedligeholdes efter samme principper
som vinduer. Dørene males ligesom vinduerne. Igen
gælder det, at den hvide farve, der nu er på mode, er
helt forkert i forhold til bygningens oprindelige farve,
og desuden er den meget upraktisk. I stedet bør man
vælge en mørk farve, som harmonerer med husets
øvrige farveskala.
Porte og plankeværk behandles tilsvarende.

Istandsættelse/retablering:
Ved udskiftning bør man bestræbe sig på at få fat i en
dør, som er så tæt på den oprindelige som muligt. Her
gælder det samme som for vinduerne; kig på gamle
billeder, kig på de få gamle døre i området, som er
bevaret. De fabrikanter, som fremstiller vinduer i gammel stil, laver også fyldningsdøre efter mål.
Nye porte og plankeværk skal udføres med den type
bræddebeklædning, som blev brugt oprindeligt og med
samme detaljering.
Døre, porte og plankeværker overfladebehandles i h.t.
”vedligeholdelse”. Farve holdes i den mørkere farveskala og tilpasses husets øvrige farver.
Formstøbte døre, som forringer husets arkitektur – den
hvide farve er uoriginal!
19
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Bygningsdetaljer
Generelt har disse huse ikke
ret mange detaljer, så derfor
er det endnu mere vigtigt, at
man bevarer de få, der findes. Vi har tidligere nævnt
fortandede gesimser og
puds- og murdetaljer, men
der kan også være andre
særlige detaljer, som er specielle for det enkelte hus.

Tagnedløb med ”drueknæ”

Friarealer
Beskrivelse:
Arbejderboligen er næsten
altid bygget i vejskel og har
derfor normalt kun en lille
baghave, eventuelt bebygget
med sidehus og/eller udhus.

Vedligeholdelse:
Sidehuse vedligeholdes løbende på samme måde som
det øvrige hus og med brug af de oprindelige materialer.

Tilbygning:
Pga. den ringe grundstørrelse er mulighederne for tilbygninger ganske små, og kan pga. bygningernes placering i vejskel kun placeres mod haven. Tilbygninger
skal tilpasses det eksisterende hus mht. størrelse, proportioner og normalt også mht. materialevalg. Enhver
tilbygning skal godkendes af bygningsmyndigheden.
Brug af andre materialer end dem, der er brugt i det
eksisterende hus, kræver særlig godkendelse.
Udhuse kan opføres med andre materialer, så længe
de placeres bag byggelinjen og ikke i direkte tilknytning til huset, men de bør altid tilpasses hovedhuset
mht. proportioner, materiale- og farvevalg.
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Borgerhuset
• er oftest et dobbelthus, men kan
også være et enkelt- eller rækkehus
• er ofte trukket lidt ind fra vejskel og
med en lille forhave
• har ofte flere end tre vinduesfag
mod gaden og tit indgang i gavlen
• har ofte en udsmykket facade
• har tit frontspids, karnap eller tårn
• har nogle gange haft butik i stueetagen.
Denne hustype findes spredt i den
ældre del af Østerbro.

Typisk borgerhus
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Skorsten
Beskrivelse
Husene har normalt kun en
skorsten, der er placeret i
kip (tagryg). Den oprindelige
skorsten har en slank skorstenspibe, muret med
udkragning (fremspring), og
fuget med mørtelfuge mod
tegltaget. Skorstenen er
muret med halv-stensvange
(-væg) og forsynet med sokkel, bånd og gesims. Øverst
er en pudset afdækning.
Fuge- og pudsmørtel er
sandsynligvis kalkmørtel. På
mange skorstenspiber er der

brugt hydraulisk kalkmørtel,
som er mere modstandsdygtig og velegnet til udsatte
steder. Skorstenen kan også
være opmuret i bastardmørtel; en blandingsmørtel
bestående af cement og
kalk, som blev almindelig i
den første del af 1900-tallet. Hvis huset står i blank
mur, er også skorstenspiben
i blank mur, hvis huset er
pudset, gælder det også for
skorstenen. Udformningen
kan variere en smule fra hus
til hus, men stort set er

skorstenene temmelig ens.

Oprindelige skorstenspibe

Skorstenen er vigtig for
husets udseende; uden den
virker tagfladen afstumpet.
Desværre er skorstenene
fjernet på de fleste af husene i forbindelse med indlægning af centralvarme eller
pga. dårlig vedligeholdelse,
men der findes heldigvis
stadig eksempler på skorstene af oprindelig type. En del
af husene har fået en mere
moderne skorsten, som passer dårligt til huset.

Vedligeholdelse:
Oprindelige skorstene med de karakteristiske detaljer
bevares og vedligeholdes løbende med brug af de
samme materialer, som er brugt på den oprindelige
skorsten. Skorstenspiben skal eftergås for løse fuger,
defekte sten skal udskiftes, og mørtelfugen mod tagfladen eftergås. Afdækningen eftergås.

Istandsættelse/retablering:
Hvis skorstenen er meget dårlig, nedtages skorstenen,
og en ny opføres med samme udformning og materialer som på den oprindelige. Overfladen skal være den
samme som på husets øvrige facader.
Ved større renovering af et tag, hvor skorstenen allerede er fjernet, bør skorstenspiben retableres. Hvis
den indvendige del af skorstenen er fjernet, kan den
nye skorstenspibe placeres på en stol. Det kalder man
den trækonstruktion, som skorstenen bygges op på.
Måske findes der et billede, som viser den oprindelige
skorsten! Hvis ikke, kan man studere de oprindelige
skorstene, som er tilbage i området, og kopiere en af
dem. Overfladen skal være den samme som på husets
facader.
Det er i den sammenhæng vigtigt, at man sikrer sig, at
den eksisterende tagkonstruktion kan bære vægten af
skorstenen, og at den er sikret mod nedstyrtning i tilfælde af brand.
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Dette hus har en nyistandsat skorsten i
traditionel stil...

…nabohuset har en flad, moderne skorsten
og eternittag, som passer dårligt til husets
øvrige arkitektur

BORGERHUSET

V E J L E D N I N G – BYG N I N G S B E VA R I N G PÅ Ø ST E R B RO

Tag
Beskrivelse
Det oprindelige tag er oftest
et symmetrisk sadeltag uden
udhæng i gavle og med
opskalkning over facadegesims, men der findes også
ejendomme med mansardtag i området. Opskalkningen er en kileformet opbygning ved tagfoden, normalt
over 2-3 tagsten, hvilket
giver taget et let og elegant
svaj. Taghældningen er mellem 45-50 grader. Rygningen

er lagt i mørtel. Tagstenene
er røde vingetegl i gammel
dansk model, dvs. mindre
sten, som harmonerer bedst
med tagfladens størrelse.
Tagrender og tagnedløb er
udført i zink.
Der forekommer enkelte
eksempler på tage belagt
med en gammel type ubehandlet, grå betontagsten.
Mange af husene har fået

det oprindelige tegltag
udskiftet med et tag af et
andet materiale. I den forbindelse er der opstået
mange uoriginale detaljer,
såsom udhæng og vindskeder. Ofte er opskalkningen
udført forkert eller sløjfet.
Resultatet er et tag, som
harmonerer meget dårligt
med bygningens arkitektur
og slører mange af de
karakteristiske detaljer.

Opskalkningen leder tagvandet væk fra bygningen
og giver tagfoden et let og
elegant svaj
Ej udhæng i gavl
Gavlgesims
Rygning

Brandkam
Opskalkning

Tagnedløb med ”drueknæ”

Mansardtag med tegltagsten

Tag med gammel type betontagsten
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Vedligeholdelse:

Istandsættelse/retablering:

Reparationer på eksisterende tage udføres, så de
karakteristiske træk bevares, og med brug af de
oprindelige materialer.

Ved en omlægning af taget skal det oprindelige tegltag
med dets karakteristiske detaljer retableres. Hvis
opskalkningen er ødelagt, skal den opbygges på ny.
Stenene ved gavlene skal lægges i mørtel, og det
samme gælder for rygningen. Tagstenen skal være en
rød vingetagsten, helst af gammel dansk model. På
større tagflader kan vingetagsten af økonomimodel
eventuelt anvendes. Såfremt kun en del af tagstenene
er dårlige, kan de intakte sten genanvendes. Det er en
god idé at samle de gamle sten på én side, og udskifte
samtlige på den anden side. Tagrender og tagnedløb
skal udføres i zink.
Hvis man ejer et hus med oprindelige betontagsten, er
det straks lidt mere vanskeligt, da denne type sten
ikke fremstilles mere. Der findes ubehandlede, grå
betontagsten på markedet, men de har en helt anden
profil. Lokalplanen tillader derfor, at der lægges tegltag på disse bygninger.

Rigtigt…

…og forkert!
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Kviste og tagvinduer
Beskrivelse
Oprindelige, bevarede huse
har mindst en kvist på taget.
Kvistene er af varierende
størrelse, men temmelig
mange er med trefagsvindue, dvs. forholdsvis brede.
Taget på kvisten er næsten
altid et sadeltag med lav
hældning og lille udhæng.
Husene med mansard har
mansardkviste. Materialerne

er zink på kvistflunker og
tag, synlig malet kvistkarm
samt malet gesims og spejl i
kvistfronten. En del huse har
beklædning med skifer på
flunkerne. Vinduerne er, i
lighed med øvrige vinduer,
med sprosser og kitfals (se
afsnit om vinduer!) og ofte
lidt lavere end facadevinduerne. Hjørnestolperne fungerer som karm, hvilket

giver kvistflunkerne et slankt
udseende.
Kvistrammen/hjørnestolpen
er aldrig mere end 10-12 cm
bred på gamle kviste.
Tagvinduer er små jernvinduer.
På mange af husene er kvistene kraftigt ombygget med
en udformning og et materialevalg, som harmonerer

dårligt med bygningen.
Taget har fået udhæng, flunkerne er tillægsisoleret og
beklædt med træpaneler
eller lignende, og vinduerne
er udskiftet med moderne
vinduer, som virker skæmmende for bygningen.
Mange huse er desuden forsynet med nye ovenlysvinduer, som er alt for store og
dominerende i tagfladen.

Front
Sadeltag
Gesims

Karm

3-fags vindue
Kvistflunk

Tag med kun ovenlys virker fladt og kedeligt

Her er brugt de små bevaringsovenlys sammen med en
oprindelig kvist – en fin løsning!

Fine, bevarede 3-fagskviste

Mansardkviste
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Vedligeholdelse:
Reparationer på oprindelige kviste udføres, så de
karakteristiske træk bevares, og med brug af de oprindelige materialer. Hvis en del trænger til at udskiftes,
laves den nye som en kopi af den tidligere.

Istandsættelse/retablering:
Ved istandsættelse af en allerede ombygget kvist, skal
man så vidt muligt bestræbe sig på at genskabe den
oprindelige kvist med brug af nævnte materialer.
Gamle beklædninger, inkl. tillægsisolering, fjernes. Det
er vigtigt, at kvistens flunker, dvs. vægge, er så slanke
som muligt. Flunkerne må derfor ikke tillægsisoleres.
Det er alligevel begrænset, hvor meget en tillægsisolering af disse små flader giver rent varmemæssigt. Hvis
man ønsker yderligere isolering, kan det ofte lade sig
gøre i taget.

Disse kviste har desværre fået bræddebeklædning og
vinduer med tykke termosprosser og uoriginal beklædning
på front.

Hvis hjørnestolperne er bevaret med karmprofil, kan
snedkeren tilvirke nye rammer efter mål. Vinduerne tilpasses øvrige vinduer i facaderne.
Hvis man ønsker at opsætte en ny kvist på bygningen,
skal man tage udgangspunkt i disse regler. Det er
vigtigt, at kvisten placeres rigtigt i tagfladen, da en
forkert placeret kvist vil virke forstyrrende på helhedsindtrykket.
Nye ovenlysvinduer skal være små ovenlysvinduer af
den type, som er udformet specielt til bevaringsværdige huse.
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Vidt forskellige, uoriginale kviste forringer arkitekturen
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Facader
Beskrivelse
Næsten alle borgerhuse blev
opført i blank mur med gule
eller røde mursten. Husenes
beboere var, som navnet
antyder, medlemmer af
byens borgerskab og ville
derfor markere, at deres hus
var lidt finere end de enkle
arbejderboliger, som først
blev bygget på Østerbro.
Husene er derfor udsmykket
med pudsede indfatninger,
tavler og friser, fint dekore-

rede facade- og gavlgesimser (de øverste murskifter er
muret med fremspring), og
andre dekorative element.
Flere af husene har en
”kulissefacade” af de ”finere” røde mursten mod
gaden og de billigere gule
sten i øvrige facader. Mange
af disse huse har frontispice
(el. frontspids; en gavllignende kvist i flugt med facaden) og karnap (bygningsfremspring med tag og vin-

duer). Husene er generelt
lidt større, og der er normalt
tre eller flere vindues- og
dørfag. En del af husene
langs de vigtige gader havde
butikker i stueetagen.
Som pudse- og fugemørtel
blev brugt kalkmørtel, eller
for de senere huses vedkommende bastard-mørtel,
dvs. en blanding af kalk- og
cementmørtel. Pudsede
gesimser, indfatninger m.v.

har oprindeligt stået i grå
eller sandfarvet nuance.
I dag er en del af facaderne
overpudset og overmalet
eller pudset med indfarvet
puds, og mange fine detaljer
er gået tabt. De fleste facader står imidlertid intakte
med bevarede detaljer. De
fleste af butikkerne er nedlagt og ombygget til boliger.

Gavlgesims
Medaljon
Frontispice

Pudset spejl
Facadegesims
Pudsede indfatninger

Sålbænk

Borgerhus uden frontispice;
med ombyggede kviste

Fint eksempel på pudset
borgerhus

De ”fine” røde sten er brugt
mod gaden

Pudset indfatning
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Vedligeholdelse:

Istandsættelse/retablering:

En muret facade kræver løbende vedligeholdelse af
fuger og udskiftning af defekte sten, men kan så til
gengæld holde i mange år. Reparationer bør udføres
med samme mørtel som tidligere anvendt, og man skal
vælge en sten, som ligner øvrige sten; det kan lade sig
gøre med de mange sten, der findes på markedet!
Fuger trækkes op som de oprindelige. Hvis facaden er
meget snavset, kan den afrenses med en skånsom
metode, som ikke ødelægger stenenes overflade. Det
er en god idé at afrense facaden før man vælger sten,
da man ellers vil have svært ved at vælge den rigtige
nuance. Facaden kan afvaskes med rent vand og en
kost eller kan spules med en ikke alt for kraftig stråle.
Sandblæsning ødelægger fuger og murstenenes overflade og bør derfor ikke bruges.

Facader i blank mur skal bevares og restaureres som
nævnt under ”vedligeholdelse”, dvs. de må ikke pudses eller overfladebehandles. At pudse et af disse
huse i blank mur ville ikke kun ødelægge husets arkitektur, men også bevirke, at et ellers nærmest vedligeholdelsesfrit hus skulle vedligeholdes løbende.
Såfremt facaderytmen er ødelagt af nye vindueshuller,
skal den oprindelige inddeling og facaderytme genskabes. Butiksfacader, som er kraftigt ombygget, skal så
vidt muligt tilbageføres til det oprindelige udseende
med murpiller (murværk) mellem butiksruderne. Der
findes sikkert et billede eller måske endda en tegning,
som viser huset før ombygningen. Maling på murede
huse bør helst afrenses; allerede pudsede huse pudsrepareres i h.t. ”vedligeholdelse”.

En allerede pudset facade skal jævnligt eftergås for
revner og løstsiddende puds og kalkes eller males.
Reparationer skal udføres med en pudsmørtel, som
svarer til den tidligere anvendte. Overfladebehandlingen skal kunne ”ånde”, ellers vil malingen hurtigt
skalle af. Kalkning er den mest diffusionsåbne overfladebehandling (tillader fugt at trænge igennem,
”ånder”), men man kan imidlertid kun kalke på underlag af kalkmørtel. På øvrige mørtelunderlag kan man
anvende silikatmaling; en traditionel malingstype, som
er meget holdbar og diffusionsåben. Pudsning med
indfarvet puds giver en mere rustik overflade, som kan
være vanskeligere at vedligeholde, da det næsten er
umuligt at lave en senere pudsreparation, som ikke
kan ses meget tydeligt. Indfarvet puds har desuden
tilsyneladende større risiko for synlige salpeterudfældninger.
Pudsdetaljer, som gesimser, indfatninger m.v., afrenses
og repareres tilsvarende.

Fin gavl- og facadegesims…
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…og her er gavlgesimsen
desværre skjult bag ved en
ny vindskede

For tidligere butiksfacader, hvor der ikke drives
erhvervsvirksomhed mere, anbefales det, at facaden
indpasses i husets øvrige bygningsudtryk og -rytme.

Her er den oprindelige
gulstensfacade med bånd i
kontrastfarve bevaret…

… og i nabohuset er
desværre alle dekorationer
overpudset!

Fint dekoreret stik (aflastende murværk over vinduer og
døre)

Overpudsning giver problemer
med de fine murdetaljer.
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Vinduer
Beskrivelse
Det mest almindelige er toeller trefags trævinduer med
korspost, for det meste
uden sprosser (Dannebrogsvinduer), eller for de ældre
huses vedkommende med
sprosser. Trefagsvinduer har
ofte kun en fast rude i midterpartiet. De oprindelige
vinduer har hjørnebånd, et
lag glas og kitfals (glasset er
lagt i, og tætnet med kit). Til
kitningen bruges linoliekit.
Karm, ramme- og sprossedimensionerne er små, og
træet er fint profileret indvendig. På den måde opnår
man en blød overgang mellem det stærke dagslys og
rumlyset. Glasset er pustet

glas med små bobler og
ujævnheder, som til forskel
fra moderne float-glas
(industriglas) virker mere
levende i facaden. Den indvendige fuge omkring vinduer er stoppet med tjæret
værk– et produkt fremstillet
af trætjærebehandlet jutefiber, og den udvendige fuge
er udført som mørtelfuge.
Sålbænken er trukket op i
puds, ofte på udkraget murværk, eller udført som rulleskifter.
Butiksvinduer er oftest lidt
større, men følger facaderytmen. Hvis butikken lå på et
gadehjørne, havde den tit
afskåret hjørne og indgang i

hjørnet. Mange er med
sprosser, men der findes
også butiksvinduer uden
sprosser.
De oprindelige vinduer var
altid malede, og den maling,
man brugte, var linoliemaling, som trænger ind i træet
og giver en meget bestandig
overflade. Vinduer fra denne
periode var ofte mørke,
f.eks. i brun eller vogngrøn
farve. Den hvide farve er af
lidt senere dato, og blev
mest anvendt i forbindelse
med rødstensejendomme.

huse har fået gamle vinduer
udskiftet til termovinduer af
andet materiale og med en
anden udformning. Der er
hårdttræsvinduer og plasticvinduer og et utal af eksempler på vinduer uden inddeling eller med meget forenklet inddeling. De store glasflader virker som gabende
huller i facaden og er forringende for husets arkitektur.
Nogle huse har fået småsprossede bondehusvinduer
med kraftige termosprosser;
disse vinduer er lige så
fremmede for husets oprindelige facadeudtryk.

Desværre er der ikke ret
mange af de oprindelige vinduer tilbage. Rigtigt mange

Oprindelig vinduestype (trefagsvindue)

Fint trefagsvindue i vogngrøn farve.

Koblet vindue

Vindue med forsatsramme
Korspostvindue med to
rammer uden sprosser
(Dannebrogsvindue)
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Vedligeholdelse:
Oprindelige vinduer skal så vidt muligt bevares. Gamle
vinduer blev lavet af kernetræ og er meget holdbare,
hvis de bliver vedligeholdt. Er en del af vinduet dårlig
kan denne del udskiftes. Hvis vinduet er overmalet
mange gange, bør det afrenses helt i bund. Kitfalsen
udskiftes efter behov – en dårlig kitfals kan bevirke, at
der trænger vand ind mellem kit og træ. De udvendige
beslag afrenses for rust og rustbehandles. Vinduet kan
forsynes med forsatsvindue for at opnå bedre varmeøkonomi. Det er vigtigt, at også disse har så slanke
profiler som muligt, da de ellers vil virke klodsede i
forhold til de gamle vinduer.
Den bedste overfladebehandling er strygning med
linoliemaling, som er nem at arbejde med og giver god
holdbarhed. Den kan endda være et meget billigt
alternativ, da man selv kan blande den efter anvisninger (se kapitel 1 – afsnittet ”Rådgivning”). Hvis man
ikke ønsker det, findes der flere fabrikanter, som
fremstiller linoliemaling i de traditionelle kulører. Hvis
man ønsker at bruge linoliemaling, skal træet renses i
bund.

Vogngrøn

Umbra (brun)

Her kan man se forskellen mellem karm- og rammedimensionerne på et nyt vindue med oprindelige karm- og rammedimensioner og et nyt standardvindue. Det moderne vindue
har betydeligt mindre glasareal og virker kluntet i facaden.

Udvendige beslag rustbeskyttes og behandles sammen
med vinduerne.
Ulempen med linoliemaling er, at den tørrer langsomt
og ikke flyder så godt sammen. Malingens karakter
passer dog fint sammen med de gamle vinduer.
Resultatet bliver bedst, hvis man påfører malingen
tyndt og i op til tre lag.
Hvis man alligevel ønsker en moderne maling, er
alkydoliemaling at foretrække. Plasticmaling (akrylolie)
forhindrer træet i at ånde, da det danner en tæt
hinde.
Med hensyn til farven er der måske rester af den
oprindelige farve i det underste malingslag.
I kapitel 1 under afsnittet ”Rådgivning” og bagest
under ”Litteraturhenvisning” kan du finde oplysninger
om, hvor du kan få detaljerede anvisninger for vedligeholdelse og istandsættelse af gamle vinduer.
Nyt vindue i traditionel stil
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Nyt vindue i moderne stil
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Istandsættelse/retablering:
Ved vinduesudskiftning skal de nye vinduer svare til
dem, der oprindeligt sad i huset. Dvs. med slanke
karm-, ramme- og sprossedimensioner og helst med
hjørnebånd og kitfals. Det er specielt vigtigt for husets
udseende, at man ikke bruger et vindue med for kraftige karm- og ramme-dimensioner.
Fugen omkring vinduerne skal udføres som mørtelfuge.
Hvis man ikke ved, hvordan de gamle vinduer har set
ud, må man igen ty til gamle billeder – eller der er
måske et gammelt vindue tilbage i gavlen eller gårdfacaden, som kan give et fingerpeg. Der er flere vinduesfabrikanter, som fremstiller de gamle typer vinduer efter mål. Nogle af fabrikanterne laver vinduer af
kernetræ. De er selvfølgelig lidt dyrere, men holder til
gengæld længere.

Nye, vellykkede vinduer med tynde karmog rammedimensioner holdt i en farveskala,
der passer til huset.

Vær opmærksom på trædimensionerne i vinduet; der
er stor forskel fra fabrikat til fabrikat. Vinduer med for
kraftige dimensioner vil virke alt for bastante. For at
tilgodese kravet om god varmeøkonomi, bør man
vælge koblede vinduer, gerne med energiglas i den
indre ramme. Denne type vindue har endda vist sig
være særdeles varmeøkonomisk.
Mht. malebehandling af nye vinduer gælder det
samme som ved vedligeholdelse. Nogle fabrikanter
kan tilbyde grund- eller færdigbehandling med linoliemaling fra fabrikken. Dette kan være en fordel, eftersom vinduet leveres grundigt behandlet på samtlige
flader. Disse vinduer leveres med ubehandlede, galvaniserede beslag som standard, men kan leveres med
malede beslag. Er vinduet leveret med ubehandlede
beslag, skal man regne med yderligere en malebehandling udvendigt

Moderne vinduestype, der virker flad og
kedelig i facaden- fint muret stik over
vinduerne og pudset sålbænk
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Døre
Beskrivelse
Som tidligere nævnt har
denne hustype oftest indgang fra gaden via en lille
stentrappe, men indgang fra
gavlen forekommer, specielt
hvis huset har forhave. De
oprindelige døre er en- eller
tofløjede (med to gående
dørrammer) symmetriske
fyldningsdøre med glasfelter
eller med et fast glasparti
foroven. Fugen mellem karm
og mur er stoppet med tjæret værk (se ”Vinduer”), og
den udvendige fuge udført
som mørtelfuge. Dørene var
malet med linoliemaling i
mørk farve, oftest samme
farve som vinduerne. Hvis
vinduerne var hvide, var

døren imidlertid altid i mørk
farve.
Mellem husene var der ofte
et bræddebeklædt plankeværk med port. Porten var
altid en enkel revleport med
stalddørshængsler. Oprindelige porte og plankeværk var
malet med linoliemaling i
mørk farve.
Dørene er, i lighed med vinduerne, udskiftet på mange
af husene. Mange af dem
har fået en ny hoveddør i
”parcelhusstil”, dvs. en brunbejset eller klarlakeret i
hårdttræsdør med listebeklædning, eller en formstøbt
dør fra et byggemarked.

Velbevaret, tofløjet entrédør

Gammeldags plankeværk
med revleport

Vedligeholdelse:
Oprindelige døre og porte bevares og vedligeholdes på
samme måde som vinduerne.

Istandsættelse/retablering:
Ved udskiftning bør man bestræbe sig på at få fat i en
dør, som er så tæt på den oprindelige som muligt. Her
gælder det samme som for vinduerne; kig på gamle
billeder, kig på de få gamle døre som er bevaret. De
fabrikanter, som fremstiller vinduer i gammel stil, laver
også fyldningsdøre i gammel stil efter mål. Dørene skal
laves i træ. Hvis porten udskiftes, skal den nye port
laves i træ tilsvarende den gamle og malebehandles.

Fin gammel port

Dørene males ligesom vinduerne. Man bør vælge en
mørk farve, som harmonerer med husets øvrige farveskala. Hvid farve er forkert i forhold til bygningens
oprindelige farveskala og desuden meget upraktisk.
Nye porte og plankeværk skal udføres som enkle revleporte i træ og med den type bræddebeklædning, som
blev brugt oprindeligt. Portene skal udføres med ”gammeldags” jernbeslag og males i mørk farve, som harmonerer med bygningen.

Parcelhusdøre passer dårligt
til borgerhuset…
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… og det samme gør hvide
plastic-døre!

BORGERHUSET
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Særlige bygningsdetaljer
Hvis bygningen har anderledes og karakteristiske bygningsdetaljer ud over de
nævnte facadeudsmykninger,
bør disse bevares og istandsættes. Der kan f.eks. være
tale om navneskilte, specielt
mønstermurværk m.v.

Her er mange fine detaljer:
En fint bearbejdet gesims,
buede stik og karakteristiske, bemalede spejl over
vinduerne

Mønstermurværk og dekorative spejle, her malet i passende farve

Friarealer
Borgerhusets friarealer
består af en forholdsvis
begrænset baghave, ofte i
kombination med en lille
forhave. Forhaven er oftest
udformet som en lille prydhave og er ofte afgrænset

med et lavt hegn, oprindeligt et hvidt træstakit, som
måske senere er blevet
udskiftet med et sortmalet
jernstakit. Husene har sidehuse og udhuse.

Vedligeholdelse:
Lokalplanen lægger vægt på, at disse beplantede forhaver, som er karakteristiske for bydelen, bevares. Der
må ikke anlægges parkeringspladser, forarealet skal
beplantes, og hegn må højst være 80-90 cm høje.
Oprindelige stakitter bevares eller udskiftes med et i
samme udførelse.
Eksisterende sidehuse vedligeholdes med brug af
oprindelige materialer.

Tilbygning:
Der må ikke bygges til udenfor gadens byggelinje, som
er fastsat som en lige linje i flugt med bebyggelsens
placering mod vej. Tilbygninger kan derfor normalt,
pga. den begrænsede plads mellem husene, kun foregå mod havesiden.

Forhaver med varierende udformning

Tilbygninger skal tilpasses det eksisterende hus med
hensyn til størrelse, proportioner og normalt materialevalg. Enhver tilbygning skal godkendes af bygningsmyndigheden, og brug af andre materialer, end dem,
der er brugt i det eksisterende hus, kræver særlig godkendelse.
Udhuse, skure og lignende kan opføres i andre materialer såfremt de ikke opføres i byggelinjen eller i tilknytning til en bevaringsværdig bygning.

Her er de gammeldags træstakitter og hække bevaret...

…og her er forhaven ændret til
et kedeligt grusbelagt område
33
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Villaen
• er fritliggende
• er for det meste bolig for en familie,
men kan også have to lejligheder.
• er placeret i have med forhave
• har ofte gavlfacaden vendt mod
gaden.
• er opført i overensstemmelse med
de idéer, som blev fremført af
”Landsforeningen for Bedre
Byggeskik” (1910-1930) – en forening, som gennem vejledning af
håndværkere og bygherrer ønskede
at forbedre byggeriet med udgangspunkt i gamle håndværkstraditioner.
Denne hustype findes i stort antal
langs med stjerneplanens gader, dvs.
det gadenet, som blev udlagt i tilknytning til Østerbros Runddel.

Eksempel på villa fra Bedre
Byggeskik-perioden
34
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Skorsten
Beskrivelse
Mange huse har en slank
skorstenspibe (den del af
skorstenen, som er over
tagfladen) forsynet med
udkragning (fremspring),
sokkel, bånd og gesims,
men lige så mange er enkle,
murede skorstene uden særlig udsmykning. De oprindelige skorstene er oftest
fuget med mørtelfuge mod
tegltaget, og forsynet med
en betonafdækning. Hvis
huset står i blank mur frem-

træder også skorstenspiben
i blank mur, hvis huset er
pudset gælder det også for
skorstenen. Såvel fuger som
puds er formentlig udført
med bastardmørtel, som er
en blanding af kalk og
cement. Husene har normalt
kun en skorsten, placeret i
kip.
På de fleste af husene er
den oprindelige skorsten
bevaret.

Vedligeholdelse:
Oprindelige skorstene med de karakteristiske detaljer
bevares og vedligeholdes med brug af de samme
materialer, som er brugt på den oprindelige skorsten.
Skorstenspiben eftergås for løse fuger, defekte sten
udskiftes og mørtelfugen mod tagfladen eftergås.

Istandsættelse/retablering:
Hvis skorstenen er meget dårlig, nedtages denne, og
en ny opføres med samme udformning og materialer
som på den oprindelige skorsten. Overfladen skal være
den samme som tidligere.
Ved større renovering af et tag, hvor skorstenen allerede er fjernet, bør skorstenspiben retableres. Hvis
skorstenen er fjernet inde i huset, kan den nye skorsten placeres på en stol. Det kalder man den trækonstruktion, som skorstenen bygges op på.
Måske findes der et billede, som viser den oprindelige
skorsten. Hvis ikke, kan man studere de oprindelige
skorstene, som er tilbage i området og kopiere en af
dem. Overfladen skal være den samme som på husets
facader.
Det er i den sammenhæng vigtigt, at man sikrer sig, at
den eksisterende tagkonstruktion kan bære vægten af
skorstenen, og at den er sikret mod nedstyrtning i tilfælde af brand!

Ældre skorstenstype

Nyere skorstenstype

Tag
Beskrivelse
Det oprindelige tag kan
være af varierende udformning, men er typisk et rødt
tegltag uden udhæng og
med opskalkning over facadegesims. Opskalkningen er
en kileformet opbygning ved
tagfoden, normalt over 2-3
tagsten, hvilket giver taget
et let og elegant svaj.
Mansardtag er meget almindeligt, og rigtigt mange huse
har hel eller halv valm.
Taghældningen er mellem
45-50 grader. Tagstenene er
vingetegl i gammel dansk
model, dvs. mindre sten,
som harmonerer bedst med
tagfladens størrelse. Nogle
af de mere fornemme villaer

har tag af sortglaseret tegl.
Rygninger er lagt i mørtel.
Tagrender og tagnedløb er
udført i zink, men nogle af de
finere villaer har tagrender og
tagnedløb i kobber
Enkelte af husene har fået
det oprindelige tegltag
udskiftet med et tag af et
andet materiale, ofte med
forkert udført eller slet ingen
opskalkning og med uoriginale detaljer, såsom udhæng og
vindskeder. Resultatet er et
tag, som harmonerer meget
dårligt med bygningens arkitektur og slører mange af de
karakteristiske detaljer. På de
fleste huse er imidlertid det
oprindelige tegltag bevaret.

Tegltag med halv valm og
mansard

De mere palælignende villaer har
ofte sortglaserede tegltagsten
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Sadeltag

Frontispice

Sadeltag med
halv valm

V I L LA E N

Sadeltag med
hel valm

Rygning

Mansardtag

Halvvalm

Mansardtag med
halv valm

Rygning

Opskalkning
Sadeltag
Gavl uden
udhæng

Mansard

Opskalkning
Gesims

Vedligeholdelse:
Reparationer på eksisterende tegltage udføres, så de
karakteristiske træk bevares, og med brug af oprindelige materialer.

Istandsættelse/retablering:

Nyt udhæng med store vindskeder og nyt
tagmateriale harmonerer ikke med husets
arkitektur

Blåt tag og “tyrolerkviste” – er et fremmed
element i området
36

Ved en omlægning af taget skal det oprindelige tegltag
med dets karakteristiske detaljer retableres. Hvis
opskalkningen er ødelagt, opbygges den på ny.
Stenene ved gavlene lægges i mørtel, og det samme
gælder for rygningen. Tagsten skal være af samme
type som den oprindelige, dvs. oftest en rød vingeteglsten af gammel dansk model. Såfremt kun en del af
tagstenene er dårlige, kan de intakte sten genanvendes. Det er en god idé at samle de gamle sten på en
side og udskifte samtlige på den anden side.
Tagrender og -nedløb skal udføres i zink og i kobber,
hvis de oprindelige har været udført i kobber.

V I L LA E N
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Kviste og tagvinduer
Beskrivelse
Kviste mod gaden er ikke så
almindelige, da mange af
husene har frontispice (el.
frontspids; en gavllignende
kvist i flugt med facaden) og
derfor ikke plads til kviste i
tagfladen. Lys til værelserne
på 1. sal får man via gavlvinduer og vinduer i frontispicen. De større villaer har
derimod både frontispice og
kviste. Kvistene er af varierende udformning afhængigt
bl.a. af tagets form: Huse
med sadeltag har normalt
kviste med sadeltag og huse
med mansardtag har mansardkviste, men også kviste
med buet tag og taskekviste
forekommer.
Generelt er kvistene forholdsvis store med 3-fagsvinduer. Hjørnestolpen i
kvistene fungerer som karm,
hvilket giver kvistene et
slankt udseende. Kvistrammen/hjørnestolpen er aldrig
mere end 10-12 cm bred på
gamle kviste.

Materialerne er zink på
kvistflunker (kvistvægge)
–beklædning med skifer
også forekommer også, men
er ofte af senere dato.
Materialerne på kvistfront
består af synlige, malede
hjørnestolper og malet
gesims og spejl i kvistfronten. Taget på sadeltagskvistene er beklædt med zink,
på mansardkvistene er taget
oftest en del af tegltaget.
Vinduerne er – i lighed med
øvrige vinduer – med sprosser og kitfals (se afsnit om
vinduer!) og ofte lidt lavere
end facadevinduerne.
Tagvinduer forekom mest
som små jernvinduer i den
øverste del af taget.
De fleste af de oprindelige
kviste er heldigvis bevaret,
men der er eksempler på
kviste, som har fået uheldige
beklædninger i forbindelse
med efterisolering og istandsættelse.

Reparationer på oprindelige kviste bør udføres således, at de karakteristiske træk bevares og med brug af
de oprindelige materialer. Hvis en del trænger til at
udskiftes, laves den nye som en kopi af den tidligere.

Istandsættelse/retablering:
Ved istandsættelse af en allerede ombygget kvist skal
man så vidt muligt bestræbe sig på at genskabe den
oprindelige kvist med brug af de nævnte materialer.
Gamle beklædninger, inkl. tillægsisolering, fjernes. Det
er vigtigt, at kvistens flunker, dvs. vægge, er så slanke
som muligt. Flunkerne bør derfor ikke tillægsisoleres.
Det er alligevel begrænset, hvor meget en tillægsisolering af disse små flader giver rent varmemæssigt. Hvis
man ønsker yderligere isolering kan det ofte lade sig
gøre i taget.
Hvis hjørnestolperne er bevaret med karmprofil, kan
snedkeren tilvirke nye rammer efter mål. Vinduerne tilpasses øvrige vinduer i facaderne.
Hvis man ønsker at opsætte en ny kvist på bygningen,
bør man tage udgangspunkt i de samme regler som
beskrevet ovenfor. Det er vigtigt, at kvisten placeres
rigtigt i tagfladen, da en forkert placeret kvist vil virke
forstyrrende på helhedsindtrykket.

Og de mindre gode…

De gode eksempler…

...mansardkvist med buet tag

Vedligeholdelse:

...taskekvist med 3-fagsvindue

...ombygget kvist med plasticvindue

...profilbrædder og planvindue i hårdttræ forringer
kvisten
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Facader
Beskrivelse
Samtlige huse er murede,
velproportionerede huse i en
fuld etage og en udnyttet
tagetage. De fleste har en
høj kælder, hvilket bevirker,
at husene er høje i forhold
til de lidt ældre borgerhuse.
De fleste står i blank mur i
røde sten, men der er også
eksempler på pudsede huse.
Rigtig mange af husene har
frontispice (el. frontspids; en
gavllignende kvist i flugt
med facaden) og/eller karnap (bygningsfremspring
med tag og vinduer), og
mange af de lidt større huse
har fint dekorerede, overdækkede entrépartier.
Facaderne er ofte muret
med fine gavl- og facadegesimser (de øverste murskifter er muret med fremspring), ofte i formsten.
Over vinduerne er der murede stik (aflastende murværk

over vinduer og døre).
De oprindelige farver på de
pudsede huse var oftest
hvid, lys grå eller gul. Gesimser og andre fremspring var
ofte malet i kontrastfarve.
Såvel fuger som puds er formentlig udført med bastardmørtel, som er en blanding
af kalk og cementmørtel.
I dag er nogle af de tidligere
rødstensfacader overpudset
og overmalet med det resultat, at de fine murværksdetaljer er gået tabt. Enkelte
er beklædt med skaller af
f.eks. kalksandsten, hvilket
er totalt ødelæggende for
husets stil. På de fleste af
husene er de gamle vindueshuller bevaret, men forsynet med andre vinduestyper,
hvilket gør, at huset har mistet sin karakter.

Rødstensvillaer på Kreibergsgade

Palævilla på Østre Allé

Frontispice

Karnap

Gesims

Muret stik

Høj kælder
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Velbevaret pudset facade
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De mindre gode eksempler…

Vedligeholdelse:
En muret facade kræver løbende vedligeholdelse af
fuger og udskiftning af defekte sten, men kan så til
gengæld holde i mange år. Reparationer skal udføres
med samme mørtel som tidligere anvendt, og man skal
vælge en sten som ligner øvrige sten; det kan lade sig
gøre med de mange sten, der findes på markedet! Det
er også muligt at finde genbrugssten på markedet.
Fuger trækkes op tilsvarende de eksisterende fuger.
Hvis facaden er meget snavset, kan den afrenses med
en skånsom metode, som ikke ødelægger stenenes
overflade. Det er en god idé at afrense facaden, før
man vælger sten, da man ellers vil have svært at vælge
den rigtige nuance. Facaden kan afvaskes med rent
vand og en kost eller spules med en ikke alt for kraftig
stråle. Sandblæsning ødelægger fuger og murstenenes
overflade og bør derfor ikke bruges.

...vandskuring ødelægger
ofte facaden

En pudset facade skal jævnligt eftergås for revner og
løstsiddende puds. Ved reparationerne skal man bruge
den samme mørtel, som er brugt tidligere. Hvis huset
er malet, og malingen skaller af, bør den afrenses i
bund. Der er i så fald formentlig brugt en ikke diffusionsåben plasticmaling. Den efterfølgende overfladebehandling skal kunne ”ånde”, ellers vil malingen hurtigt skalle af igen. Man kan med fordel anvende silikatmaling; en traditionel malingstype, som er meget
holdbar og diffusionsåben.

Istandsættelse/retablering:
Ved en mere omfattende ombygning skal bygningens
oprindelige inddeling og facaderytme bevares. Disse
bygninger er nye nok til, at der kan findes tegninger
eller billeder, som viser det oprindelige hus. Facaden
behandles som nævnt under ”vedligeholdelse”.

...villaer beklædt med murskaller
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Vinduer
Beskrivelse
En af grundidéerne i ”Bedre
Byggeskik” var, at man hentede inspiration i tidligere
perioders mest vellykkede
og smukke bygninger. Det
gælder også for vinduerne,
hvor vinduestyper fra forskellige stilperioder er
repræsenteret. Generelt er
de oprindelige vinduer fint
proportionerede, korspostvinduer i træ med mindst
fire rammer; vinduerne i
disse villaer er forholdsvis
store, specielt mod gaden.
De er oftest med sprosser,
enten i både over- og
underrammer eller kun i
overrammerne, og både
ældre tiders vinduer med
små ruder og de mere klassicistiske varianter med større glas forekommer. Mange
vinduer har et fast midterparti uden sprosser.
Vinduerne har hjørnebånd
og et lag glas med kitfals
(glasset er lagt i, og tætnet
med kit). Karm, ramme- og
sprossedimensionerne er
små, og træet er fint profileret indvendig. På den måde

opnår man en blød overgang
mellem det stærke dagslys
og rumlyset. Glasset er
pustet glas med små bobler
og ujævnheder, som til forskel fra moderne float-glas
(industriglas) virker mere
levende i facaden. De fleste
af de bevarede vinduer har
et lag glas, eventuelt med
forsatsrammer. Den udvendige fuge omkring vinduerne
er udført som mørtelfuge.
Sålbænken er trukket op i
puds eller støbt i beton.

Disse vinduer var altid malede og den maling, man
brugte, var linoliemaling,
som trænger ind i træet og
er meget bestandig. Vinduer
i rødstensejendommene var
næsten altid hvide. De pudsede huse havde ofte vinduer i en farve, som var
afstemt med facadefarven
og ofte var karmen malet i
en kontrastfarve.
Desværre har mange huse
fået de gamle vinduer med

Eksempler på velbevarede, oprindelige vinduer

Oprindelig vinduestype (trefagsvindue)
Koblet vindue

Vindue med forsatsramme
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de fine detaljer udskiftet til
vinduer med en helt anden
udformning og helt andre
proportioner end på de
oprindelige vinduer. Mange
huse har fået hårdttræsvinduer med plane ruder eller
plasticvinduer; andre har
fået termovinduer med en
anden inddeling og de alt
for tykke termosprosser. I
begge tilfælde er der tale
om en kraftig forringelse af
facaden.

V I L LA E N

Vedligeholdelse:
Oprindelige vinduer skal så vidt muligt bevares. Gamle
vinduer blev lavet af kernetræ og er meget holdbare,
hvis de bliver vedligeholdt. Er en del af vinduet dårlig,
kan denne del udskiftes – udluses – af en snedker.
Det dårlige træ bortskæres og nyt træ pålimes.
Kitfalsen udskiftes efter behov. De udvendige beslag
afrenses for rust og rustbehandles.
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Her kan man se forskellen mellem karm- og rammedimensionerne på et nyt vindue med oprindelige karm- og rammedimensioner og et nyt standardvindue. Det moderne vindue
har betydeligt mindre glasareal og virker kluntet i facaden.

Hvis vinduet er overmalet mange gange, bør det
afrenses helt i bund, før ny overfladebehandling påføres. Den bedste overfladebehandling er strygning med
linoliemaling, som er nem at arbejde med og giver god
holdbarhed. Den kan endda være et meget billigt
alternativ, da man selv kan blande den efter anvisninger (se kapitel 1 – afsnit ”Rådgivning”). Ulempen ved
linoliemaling er, at den tørrer langsomt og ikke flyder
så godt sammen. Malingens karakter passer dog fint
sammen med de gamle vinduer. Resultatet bliver
bedst, hvis man påfører malingen tyndt og i op til tre
lag.
Hvis man alligevel ønsker en moderne maling, er
alkydoliemaling at foretrække. Plasticmaling (akrylolie)
forhindrer træet i at ånde, da det danner en tæt
hinde.
Nyt vindue i traditionel stil
Farven på vinduerne skal tilpasses den oprindelige farveskala og husets farvesætning.

Nyt vindue i moderne stil

Forkert løsning…

I kapitel 1 under afsnittet ”Rådgivning” og bagest
under ”Litteraturhenvisning” kan du finde oplysninger
om, hvor du kan få detaljerede anvisninger for vedligeholdelse og istandsættelse af gamle vinduer.

Kraftige trædimensioner
giver vinduet et tungt udseende.

Så forskellige kan to ens karnapper se ud, når den ene har
fået vinduer med plane ruder

Plasticvinduer forringer
karnappen.

I den ene halvdel af huset er de fine, sprossede vinduer
desværre erstattet med hårdttræsvinduer med plane ruder
41
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Istandsættelse/retablering:
Ved vinduesudskiftning skal de nye vinduer svare til
dem, der oprindeligt sad i huset. Dvs. være af træ og
med tynde karm-, ramme- og sprossedimensioner og
helst med hjørnebånd og kitfals. Fugen omkring vinduerne skal være mørtelfuge. Hvis man ikke ved, hvordan de
gamle vinduer har set ud, må man igen ty til gamle billeder eller tegninger. For at tilgodese kravet om god varmeøkonomi, bør man vælge koblede vinduer, gerne med
energiglas i den indre ramme. Denne type vindue har
endda vist sig være særdeles varmeøkonomisk.
Der er flere vinduesfabrikanter, som fremstiller de gamle
typer vinduer efter mål. Nogle af fabrikanterne laver
vinduer af kernetræ: De er selvfølgelig lidt dyrere, men
holder til gengæld længere. Vær opmærksom på trædi-

mensionerne i vinduet; der er stor forskel fra fabrikat til
fabrikat. Vinduer med for kraftige dimensioner vil virke for
bastante i de små facader.
Mht. malebehandling af nye vinduer gælder det samme
som ved vedligeholdelse. Nogle fabrikanter kan tilbyde
grund- eller færdigbehandling med linoliemaling fra fabrikken. Dette kan være en fordel, eftersom vinduet leveres
grundigt behandlet på samtlige flader. Disse vinduer leveres imidlertid oftest med ubehandlede, galvaniserede
beslag. Det kan produktionsmæssigt lade sig gøre at
behandle dem med linoliemaling, så vær opmærksom på
det ved bestillingen. Er vinduerne leveret med umalet
hjørnebånd skal man regne med yderligere en malebehandling udvendigt.

Døre
Beskrivelse
Denne hustype kan have
indgang fra gaden eller i
gavlen. Da bygningerne
oftest har en høj sokkel,
leder enten en støbt trappe,
ofte med muret eller smedejernsgelænder op til boligen,
eller hvis hoveddøren er i
gadeplan, er der ofte en
indvendig trappe. De
oprindelige døre er enkeltfløjede fyldningsdøre med

glas i det øverste felt, eller
med et fast glasparti for
oven. Dørene er almindelige
trædøre malet i mørk farve
eller lakerede hårdttræsdøre,
f.eks. i egetræ.

De gode eksempler…

Dørene er, i lighed med vinduerne, udskiftet på flere af
husene. Mange af dem har
fået en ny hoveddør i ”parcelhusstil” eller en formstøbt
dør fra et byggemarked.

...fine indgangspartier med døre i oprindelig farveskala
De dårlige…
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Vedligeholdelse:

Istandsættelse/retablering:

Oprindelige døre vedligeholdes efter
samme principper som vinduer.
Dørene males ligesom vinduerne. Igen
gælder det, at den hvide farve, der nu
er på mode, er helt forkert i forhold til
dørens oprindelige farve og desuden
meget upraktisk. I stedet for bør man
vælge en mørk farve, som harmonerer
med husets øvrige farveskala.
Egetræsdøre vedligeholdes og overfladebehandles med lignende produkter,
som er brugt tidligere, og bør absolut
ikke overmales!

Ved udskiftning bør man bestræbe sig
på at få fat i en dør, som er så tæt på
den oprindelige som muligt. Her gælder det samme som for vinduerne: Kig
på gamle billeder og tegninger; kig på
de få gamle døre i området, som er
bevaret. De fabrikanter, som fremstiller vinduer i gammel stil, laver også
fyldningsdøre efter mål. Mht. malebehandling gælder det samme som for
”vedligeholdelse”.
...plasticdøren passer dårligt
til huset, og den hvide farve
er ikke original

V I L LA E N
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Bygningsdetaljer
Udover de bygningsdetaljer,
som allerede er nævnt, har
flere af husene særskilte
detaljer, som absolut må
bevares. Det kan f.eks. dreje
sig om en fin lille frise på
kvisten, en medallion over
hoveddøren, et fint kobbertag over en karnap eller
muredetaljer, som vist på
billedet.
Indgangsparti med fine murdetaljer

Friarealer
Beskrivelse:
Mange af villaerne ligger
forholdsvis tæt på gadeskel
med en lille forhave som
afgrænsning mod gaden.
Forhaven var oprindelig
udformet som en lille prydhave, omkranset af hæk
eller stakit. Stakitter og rækværk var altid malet:
Træstakitter ofte i hvid farve
og smedejernsstakitter i sort

farve. Temmelig mange af
husene har garage eller carport i tilknytning til huset.
Mange forhaver er uheldigvis ændret til mere moderne
anlæg, f.eks. med søsten
eller flisebelægning, og hegn
og stakit er fjernet eller der
er opsat hegn fra et byggemarked i ru, ubehandlet træ.

Villaerne har ofte en lille forhave, udformet som prydhave...

Vedligeholdelse:
Lokalplanen lægger vægt på, at disse beplantede forhaver, som er karakteristiske for bydelen, bevares. Der
må ikke anlægges parkeringspladser ud over i indkørslen, forarealet skal helst beplantes, og der skal opsættes stakit i gammel stil eller plantes hæk. Hegn/
stakit/hæk må normalt ikke være højere end 80-90 cm.

Tilbygning:
Der må ikke bygges til uden for gadens byggelinje,
som er fastsat som en lige linje i flugt med bebyggelsens placering mod vej. Tilbygninger kan derfor normalt, pga. den begrænsede plads mellem husene, kun
foregå mod havesiden.
Tilbygninger skal tilpasses det eksisterende hus, hvad
angår størrelse, proportioner og normalt materialevalg.
Enhver tilbygning skal godkendes af bygningsmyndigheden. Brug af andre materialer end dem, der er brugt
i det eksisterende hus, kræver særlig godkendelse.

...her er forhaven omgærdet af et hvidt
stakit i gammel stil…

…og her er skellet markeret med hæk
og frodig beplantning

Udhuse kan opføres med andre materialer, så længe
de placeres indenfor byggelinjen og ikke i direkte tilknytning til huset, men bør tilpasses hovedhuset mht.
proportioner samt materiale- og farvevalg.
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FU N KISHUSET

FUNKISHUSET

Funkishuset
• er oftest et dobbelthus, men kan
også være enkelthus
• har to fulde etager, ofte med en
lejlighed pr. etage
• har en stram, enkel, kubistisk facade
• har enkle vinduer uden sprosser og
tit hjørnevinduer
• har næsten fladt tag.
Denne hustype opstod i 1930-erne og
findes bl.a. på Jes Jessensgade.

Typisk funkishus
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Skorsten
Beskrivelse
Skorstenen på funkishuset
er, ligesom huset, enkel og
geometrisk. Den oprindelige
skorstenspibe er opmuret i
blank mur eller pudset;
afhængig af husets facadebehandling. Inddækningen

mod tegltaget er enten
udført som mørtel- eller zinkinddækning, og skorstenen
er forsynet med en betonafdækning. Husene har oftest
en skorsten, placeret i kip
(tagryg) eller i nærheden af
kip.

Vedligeholdelse:
Oprindelige skorstene bevares og vedligeholdes løbende med brug af de samme materialer, som er brugt på
den oprindelige skorsten. Skorstenspiben eftergås for
løse fuger, defekte sten skal udskiftes og mørtelfugen
mod tagfladen eftergås. Afdækningen eftergås.

Istandsættelse/retablering:
Hvis skorstenen er meget dårlig, nedtages skorstenen,
og en ny opføres med samme udformning og materialer som på den oprindelige. Skorstenen mures op med
samme farve på murstenen som tidligere.

Typisk skorsten med betonafdækning

Ved større renovering af et tag, hvor skorstenen allerede er fjernet, og hvor skorstenen skal genetableres,
skal skorstenspiben udføres i den stil, som hører huset
til. Kig på gamle billeder og tegninger!

Skorstenen er fjernet i den ene side, og
symmetrien er gået tabt

Tag
Beskrivelse
Taget er for det meste et
lavt pyramide- eller sadeltag
med udhæng og oftest
belagt med skifer. Tagpap
forekommer også. Tagsten

kan ikke bruges pga. den
lave taghældning. Tagfoden
er med udhæng og har en
let og elegant udformning.
Tagrender og tagnedløb er
oprindeligt udført i zink.

Typisk pyramidetag med skiferbelægning

Vedligeholdelse:
Reparationer på eksisterende tage udføres således, at
de karakteristiske træk bevares og med brug af oprindelige materialer.

Istandsættelse/retablering:
Ved en omlægning af taget skal det oprindelige tag
med dets karakteristiske form, detaljer og materialer
retableres.

Tagfoden har en let og elegant udformning
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FUNKISHUSET

Facader
Beskrivelse
Funktionalismen, populært
kaldt ”funkis”, indebar et
brud på alle tidligere stilarter
og arkitekturretninger. Man
ville bygge moderne huse
for det moderne menneske
– funktionalismen blev senere kaldt modernismen – dvs.
huse, som var funktionelle
og renset for alle unødvendige detaljer. Husenes form
er derfor enkel og geometrisk, og facaderne er oftest
uden dekorative elementer
eller med enkelte indslag af
stram udsmykning, f.eks. en
forenklet gesims (dekorativt
fremspring) eller indfatning.
Funktionalismen introducerede også buede forme på
karnapper og mure. For at
understrege det glatte udseende var funkishusene for

det meste pudsede, men der
er også eksempler på huse i
røde eller gule sten i området. Som pudsmørtel blev
formentlig anvendt blandingsmørtel. Hvis huset ikke
stod som finpudset, blev det
malet i lyse, blege farver;
ofte hvid eller grå, men også
gul og grøn forekom.
Flere af de pudsede huse er
blevet overmalet med en
ikke-diffusionsåben maling
med det resultat, at pudsen
falder af. Der findes også
eksempel på filtsning med
indfarvet puds. Det er en alt
for grov behandling, som
virker helt fremmed for
husets arkitektur. I øvrigt er
næsten alle funkishuse
intakte med de oprindelige
facadehuller bevaret.

Funkisvilla i gule sten

Funkishuse har ofte buede
former, her på trappevangen

Huset til venstre har den originale puds. Huset til højre er
filtset med grovere puds, som ikke harmonerer med husets
stil. Vinduerne er ikke de originale vinduestyper.
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Eksempel på funkishus i røde sten

FUNKISHUSET

V E J L E D N I N G – BYG N I N G S B E VA R I N G PÅ Ø ST E R B RO

Vedligeholdelse:

Istandsættelse/retablering:

En pudset facade skal jævnligt eftergås for revner og
løstsiddende puds. Reparationer skal udføres med en
pudsmørtel, som svarer til den tidligere anvendte.
Efterfølgende vil det ofte være nødvendigt at malebehandle facaden. Overfladebehandlingen skal kunne
ånde, ellers vil malingen hurtigt skalle af. Kalkning er
den mest diffusionsåbne (tillader fugt at trænge igennem, ”ånder”), behandling, men man kan kun kalke på
underlag af kalkmørtel, og disse huse er formentlig
pudset med bastardmørtel – en blanding af kalk og
cementmørtel. På dette underlag kan man med fordel
anvende silikatmaling; en traditionel malingstype, som
er meget holdbar og diffusionsåben og går i forbindelse med mørtelen. Man bør vælge en farve i den oprindelige, blege farveskala og tilpasse farven til nabohusets (dobbelthuset) farve. Hvis huset står ubehandlet
med den oprindelige puds intakt, anbefales det, at
man ikke maler huset. Den pudsede facade kan stå i
mange år endnu uden vedligeholdelse. Omvendt skal
en malet facade males løbende.

For de fleste funkishuses vedkommende gælder, at de
er i rimelig god stand og kun vil kræve løbende vedligeholdelse.
Facader i blank mur skal bevares og restaureres som
nævnt under ”vedligeholdelse”, dvs. de må ikke pudses eller overfladebehandles. At pudse et af disse
huse i blank mur vil ikke kun ødelægge husets arkitektur, men også bevirke, at et ellers nærmest vedligeholdelsesfrit hus skal vedligeholdes tit. For bevaringsværdige huse med oprindelig blank murværk gælder, at
de ikke må overpudses eller overmales.

Hvis facaden er meget snavset, kan den afrenses med
en skånsom metode, som ikke ødelægger pudsen.
Facaden kan afvaskes med rent vand og en kost eller
spules med en ikke alt for kraftig stråle. Sandblæsning
ødelægger pudsens overflade og bør derfor ikke bruges.
En muret facade kræver løbende vedligeholdelse af
fuger og udskiftning af defekte sten, men kan så til
gengæld holde i mange år. Reparationer bør udføres
med samme mørtel som tidligere anvendt, og man skal
vælge en sten som ligner øvrige sten. Det kan sagtens
lade sig gøre med de mange sten, der findes på markedet. Det er også muligt at bruge genbrugssten, som
også forhandles. Hvis facaden er meget snavset, kan
den afrenses tilsvarende det pudsede hus.
Sandblæsning ødelægger fuger og murstenenes overflade og bør derfor ikke bruges.

Pudsen falder af pga. for tæt
overfladebehandling

Huset til højre er filtset,
hvilket giver en alt for rustik
overflade
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Vinduer
Beskrivelse
De mest almindelige vinduer
fra funkisperioden er jernvinduer med slanke profiler;
for det meste i kombination
med fint profilerede jernsålbænke. Lokalt er det imidlertid mest almindeligt med
kvadratiske eller aflange
trævinduer med 2-4 rammer.
Vinduerne er ofte ens i facaden og tit placeret rundt om
et hjørne. Karm- og rammeprofilerne er slanke, og rammerne har hjørnebånd og
kitfals (glasset er lagt i, og
tætnet med kit). Sålbænken
er en skråtstillet klinke eller
skiferplade.
De oprindelige trævinduer
var malede, og den maling,
man brugte, var linoliemaling, som trænger ind i træet

og giver en meget bestandig
overflade. Vinduer fra denne
periode var ligesom facaderne malet i blege farver,
f.eks. lysegrøn farve.
Mange huse har fået de
gamle vinduer udskiftet til
termovinduer; flere af dem
med en anden inddeling end
den oprindelige. De nye vinduer virker ofte, pga. brug af
glasliste i stedet for kitfals
og pga. kraftigere karm- og
rammedimensioner, alt for
bastante i facaden. Der er
også eksempler på hårdttræsvinduer og plasticvinduer Nogle huse har fået småsprossede bondehusvinduer.
Disse vinduer er fremmede
for husets oprindelige facadeudtryk.

Oprindelig vinduestype med fire rammer

Koblet vindue

Vindue med forsatsramme

De gode eksempler…

Her kan man se forskellen mellem karm- og rammedimensionerne på et nyt vindue med oprindelige karm- og rammedimensioner og et nyt standardvindue. Det moderne vindue
har betydeligt mindre glasareal og virker kluntet i facaden.

…trævinduer med de oprindelige ramme

...eksempel på hjørnevindue, men ikke
det originale
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Nyt vindue i traditionel stil

Nyt vindue i moderne stil
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Vedligeholdelse:

Istandsættelse/retablering:

Oprindelige vinduer skal så vidt muligt bevares.
Oprindelige vinduer blev lavet af kernetræ og er meget
holdbare, hvis de bliver vedligeholdt. Er en del af
vinduet dårlig, kan denne del udskiftes. Hvis vinduet er
overmalet mange gange, bør det afrenses helt i bund
før den nye overfladebehandling påføres. Kitfalsen
udskiftes efter behov. De udvendige beslag afrenses for
rust og rustbehandles. Vinduet kan forsynes med forsatsvindue for at opnå bedre varmeøkonomi. Så slanke
profiler som muligt vælges.

Ved vinduesudskiftning skal de nye vinduer svare til
dem, der oprindeligt sad i huset, dvs. med tynde
karm- og rammedimensioner og helst med hjørnebånd
og kitfals. Termovinduer med oprindelig inddeling kan
accepteres, men det er vigtigt, at det nye vindue har
slanke karm- og rammedimensioner. Hvis man ikke
ved, hvordan de gamle vinduer har set ud, må man ty
til gamle billeder – eller måske er de oprindelige vinduer bevaret i nabohuset.
Vinduerne i funkishusene er temmelig ens, så nabohuset kan godt give et fingerpeg. Der er flere vinduesfabrikanter, som fremstiller de gamle typer vinduer.
Nogle af fabrikanterne laver vinduer af kernetræ:
De er selvfølgelig lidt dyrere, men holder til gengæld
længere. Vær opmærksom på trædimensionerne i
vinduet; der er stor forskel fra fabrikat til fabrikat.
Vinduer med for kraftige dimensioner vil virke alt for
bastante. For at tilgodese kravet om god varmeøkonomi, bør man vælge koblede vinduer og gerne med
energiglas i den indre ramme. Denne type vindue har
vist sig at være særdeles varmeøkonomisk.

Den bedste overfladebehandling er strygning med
linoliemaling, som er nem at arbejde med og giver god
holdbarhed. Den kan endda være et meget billigt alternativ, da man selv kan blande den efter anbefalede
anvisninger. (Henvisning til relevant hjemmeside m.v.
findes i denne vejledning under kapitel 1, punktet
”Rådgivning”). Ulempen med linoliemaling er, at den
tørrer langsomt og ikke flyder så godt sammen.
Malingens karakter passer dog fint sammen med de
gamle vinduer. Resultatet bliver bedst, hvis man påfører
malingen tyndt og i op til tre lag.
Hvis man alligevel ønsker en moderne maling, er
alkydoliemaling at foretrække. Plasticmaling (akrylolie)
forhindrer træet i at ånde, da det danner en tæt hinde.
Med hensyn til valg af farve kan man måske finde
rester af den oprindelige farve i det underste malingslag og dermed tilbageføre den oprindelige farve.
I kapitel 1 under afsnittet ”Rådgivning” og bagest
under ”Litteraturhenvisning” kan du finde oplysninger
om, hvor du kan få detaljerede anvisninger for vedligeholdelse og istandsættelse af gamle vinduer.

Mht. malebehandling af nye vinduer gælder det
samme som ved vedligeholdelse. Nogle fabrikanter
kan tilbyde grund- eller færdigbehandling med linoliemaling fra fabrikken. Dette kan være en fordel, eftersom vinduet leveres grundigt behandlet på samtlige
flader. Disse vinduer leveres imidlertid oftest med ubehandlede, galvaniserede beslag som standard, men
kan leveres med malede beslag, så vær opmærksom
på det ved bestillingen. Er vinduerne leveret med ubehandlede beslag, skal man regne med yderligere en
malebehandling udvendigt.

Jernvinduer er meget karakteristiske og bør bevares.
De kan forsynes med forsatsvinduer for at opnå bedre
varmeøkonomi. Bedst til disse jernvinduer er forsatsvinduer med slanke alu-profiler, som f. eks fabrikat Alu
Design.
Jernvinduerne afrenses helt i bund og behandles med
rustbeskyttelse. Man har tidligere behandlet denne
type vinduer med blymønje, men det anvendes ikke
længere, da bly er giftigt. Hvis man ønsker at bruge
linoliemaling som færdigmaling, kan man i stedet for
bruge jernmønje som rustbeskyttelse. (Denne behandling kan man også finde på Raadvadcentrets hjemmeside.) Nye undersøgelser viser, at en grundbehandling
med oliebaseret alkydmaling og færdigbehandling med
alkydoliemaling er mindst lige så effektiv. Det er vigtigt, at vinduet er ordentligt afrenset, at grundbehandlingen er helt dækkende og at vedhæftningen mellem
færdigmaling og grundmaling er god.
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Døre
Beskrivelse
Denne hustype kan have
indgang både i gadefacaden
og i gavlen. De oprindelige
hoveddøre er enkeltfløjede
døre med glasfelter og med
eller uden fyldninger.
Dørene er i fyrretræ, malet
med linoliemaling, oftest i

Gammel dør i oprindelig
farveskala, dog ikke en
typisk funkisdør…

samme farve som vinduerne,
eller eventuelt lakerede
hårdttræsdøre.
Dørene er, i lighed med vinduerne, udskiftet på mange
af husene med mere eller
mindre heldigt resultat.

…her desværre udskiftet
med en hvid plasticdør!

To oprindelige døre, den ene i den originale
farve, den anden desværre hvidmalet

Vedligeholdelse:
Oprindelige døre og porte bevares og vedligeholdes på
samme måde som vinduerne eller, hvis de er lakeret,
istandsættes, således at det oprindelige udseende
bevares.

Istandsættelse/retablering:
Ved udskiftning gælder, at den nye dør skal svare til
husets oprindelige dør. Her gælder det samme som for
vinduerne: Kig på gamle billeder, kig på de få gamle
døre i området, som er bevaret. Dørene skal laves i
træ. De fabrikanter, som fremstiller vinduer i traditionel stil, laver også hoveddøre i traditionel stil efter
mål.
Dørene males ligesom vinduerne, dog med en anden
farve, hvis vinduerne er hvide. Man bør vælge en
farve, som harmonerer med husets øvrige farveskala.
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Typisk asymmetrisk funkisdør; men igen i den hvide
farve
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Særlige bygningsdetaljer
Hvis bygningen har anderledes og karakteristiske bygningsdetaljer ud over de
nævnte facadeudsmykninger, skal disse bevares og
istandsættes. Der kan være
tale om et tidstypisk rækværk, et specielt indgangsparti eller en original lampe.
Indgangsparti med lille gesims og original
lampe

Friarealer
Beskrivelse:
Disse huse har for det
meste en beplantet forhave
som er afgrænset med et
lavt hegn. Det oprindelige
hegn er oftest et støbejernstakit med trådnet – enkelte
er i funkisstil, dvs. med
runde rør og runde former.
Stakittet er enten sølvbron-

zeret eller malebehandlet i
mørkegrøn eller sort farve.
Mange forhaver er efterfølgende ændret, og hegn og
stakit er fjernet, eller der er
opsat hegn fra et byggemarked i ru, ubehandlet træ,
som virker alt for rustik til
stilperioden.

Forhaver med forskellige typer hegn

Vedligeholdelse:
Lokalplanen lægger vægt på, at disse beplantede forhaver, som er karakteristiske for bydelen, bevares. Der
må ikke anlægges parkeringspladser. Forarealet skal
helst beplantes, og der skal opsættes hegn eller plantes hæk. Når man sætter et nyt stakit op, bør det vare
et i en stil, som harmonerer med husets byggestil.
Dvs. helst et enkelt udformet støbejernstakit, som
efterfølgende malebehandles. Hegn/stakit/hæk må
normalt ikke være højere end 80-90 cm. Eksisterende
stakit vedligeholdes løbende.

Hegn i funkisstil

Tilbygning:
Der må ikke bygges til udenfor gadens byggelinie, som
er fastsat som en lige linie i flugt med bebyggelsens
placering mod vej. Tilbygninger kan derfor normalt,
pga. den begrænsede plads mellem husene, kun foregå mod havesiden.
Tilbygninger skal tilpasses det eksisterende hus, hvad
angår størrelse, proportioner og normalt materialevalg.
Enhver tilbygning skal godkendes af bygningsmyndigheden, og brug af andre materialer end dem, der er
brugt i det eksisterende hus, kræver særlig godkendelse.

Almindelig type stakit

Udhuse, skure og lignende kan opføres i andre materialer, såfremt de ikke opføres i byggelinjen eller i tilknytning til en bevaringsværdig bygning.
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Sammenhængende bebyggelser
• kan være vidt forskellige, men kendetegnes ved, at husene er en del
af en samlet bebyggelse, tegnet af
den samme arkitekt eller opført af
den samme entreprenør
• er oftest dobbelt- eller rækkehuse i
en etage med eller uden tagetage,
men kan også være parcelhuse eller
flerfamiliehuse.
Sammenhængende bebyggelse i form
af rækkehuse findes bl.a. ved
Enighedsvej/Hans Ditlevsensgade og
ved Aavej, i form af dobbelthuse ved
Korsgade/Classensgade og som parcelhuse ved Gedservej (Finnehusene) og
”Familie Journal-husene” ved
Godthåbsvej samt flerfamiliehuse ved
Østerbros Rundel og Enighedsvej.
Nogle af disse bebyggelser er udpeget
som særskilt bevaringsværdige i lokalplanen.

Ens dobbelthuse, f.eks. ved Korsgade/Classensgade

Små rækkehuse på Aavej
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Rækkehusene ved Enighedsvej/Hans Ditlevsensgade

Bebyggelsen ved Østerbros Runddel

Ens flerfamiliehuse på Gedservej

Familie Journal-husene ved Godthåbsvej
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Skorsten
Beskrivelse
De ældre af disse bebyggelser har en slank skorstenspibe, muret med udkragning
(fremspring), og fuget med
mørtelfuge mod tegltaget.
Skorstenen er muret med
halvstensvanger (-vægge) og
forsynet med sokkel, bånd
og gesims. Øverst er en
pudset afdækning. Skorstenene på de nyere bebyggelser
er oftest enkle, murede
skorstene placeret i kip (tagryg) og med en betonafdækning.
Hvis huset står i blank mur,

fremtræder også skorstenspiben i blank mur; hvis
huset er pudset, gælder det
også for skorstenen. Såvel
fuger som puds er formentlig udført med bastardmørtel, som er en blanding af
kalk og cementmørtel.

Oprindelige skorstenspibe

Uafhængigt af udformningen
er skorstenene vigtige for
husets udseende; uden dem
virker tagfladen afstumpet.
På mange af husene er skorstenene imidlertid fjernet i
forbindelse med tagomlægning eller ved indlægning af
centralvarme.

Vedligeholdelse:
Oprindelige skorstene søges bevaret og vedligeholdes
løbende med brug af de samme materialer, som er
brugt på den oprindelige skorsten. Skorstenspiben
eftergås for løse fuger, defekte sten skal udskiftes og
mørtelfugen mod tagfladen eftergås. Afdækningen
eftergås.

Istandsættelse/retablering:
Hvis skorstenen er meget dårlig, kan skorstenen nedtages, og en ny opføres med samme udformning og
materialer som på den oprindelige. Skorstenen mures
op i samme murstenstype som tidligere.

Gammel type skorsten

Endnu et eksempel på skorsten med udkragninger og
gesims

Ved større renovering af et tag, hvor skorstenen allerede er fjernet, bør man overveje at retablere skorstenspiben. Måske findes der et billede eller en tegning, som viser den oprindelige skorsten! Samme mursten som gadefacaden vælges; hvis facaden er pudset,
kan skorstenen pudses. Hvis den indvendige del af
skorstenen er fjernet, kan den nye skorstenspibe placeres på en stol. Det kalder man den konstruktion,
som skorstenen er bygget op på.
Det er i den sammenhæng vigtigt, at man sikrer sig, at
den eksisterende tagkonstruktion kan bære vægten af
skorstenen, og at den er sikret mod nedstyrtning i tilfælde af brand.
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Tag
Beskrivelse
Taget på etageejendommene er et oftest et symmetrisk sadeltag med eller
uden valm, men en hel del
af de lidt ældre ejendomme
har mansardtag. De ældre
huse er med opskalkning
(en kileformet opbygning
ved tagfoden, normalt over
2-3 tagsten, hvilket giver
taget et let og elegant svaj)

Sadeltag

og uden udhæng, og de
nyere har udhæng med vindskeder og er uden opskalkning. Fælles for dem er det
røde tegltag.
Taghældningen på ejendommene er normalt mellem 4550 grader. Tagstenene er vingetegl i gammel dansk model.
Rygninger er lagt i mørtel.
Tagrender og tagnedløb er
udført i zink.

Sadeltag med
halv valm

På de fleste af etageejendommene er de gamle tegltage bevaret og fremstår mere
eller mindre velholdte.
Dobbelt-, række- og enfamiliehusene er oprindeligt med
tegltag, dog havde tagene på
rækkehusene på Aavej i
begyndelsen en ubehandlet,
grå betontagsten. Dobbeltog rækkehusene er uden

Sadeltag med
hel valm

udhæng og med opskalkning
I en del af bebyggelserne har
et eller flere huse i rækken
fået det oprindelige tegltag
udskiftet med et tag af et
andet materiale, som er fremmed for huset og ødelægger
helheden i bebyggelsen. I den
forbindelse er der opstået
uoriginale detaljer omkring
tagfod og gavle.

Mansardtag

Mansardtag med
halv valm

Vedligeholdelse:
Reparationer på eksisterende tage bør udføres, så de
karakteristiske træk bevares og med brug af de oprindelige materialer.

Istandsættelse/retablering:
Ved en omlægning af taget, skal det nye tag mht.
materialer og udformning af detaljer svare til husets
oprindelige tag. Tagstenen skal være en rød vingeteglsten, hvor det har været den oprindelige type – normalt gammel dansk model. Hvor andre materialer
oprindeligt har været anvendt, skal taget søges tilbageført til samme type tagsten/materiale. Såfremt kun
en del af tagstenene er dårlige, kan de intakte sten
genanvendes. Det er en god idé at samle de gamle
sten på en side og udskifte samtlige på den anden
side. Tagrender og tagnedløb skal udføres i zink.
Den øverste etageejendom har sadeltag
med valm, det underste mansardtag

Rækkehusene på Aavej har
tag med hel valm, som fra
begyndelsen var belagt med
den ”gamle” type betontagsten…

Hvis man ejer et hus med oprindelig betontagsten, er
det straks lidt mere vanskeligt, da denne type sten ikke
mere fremstilles. Der findes ubehandlede, grå betontagsten på markedet, men de har en helt anden profil.
Lokalplanen tillader derfor, at der lægges tegltag på
disse bygninger. Hvis taghældningen er lavere end 23,
skal taget forsynes med undertag af god kvalitet.

…nu har husene vidt forskellige tagmaterialer – det
går ud over helheden!
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Kviste og tagvinduer
Beskrivelse
De lidt ældre etageejendomme har udnyttet tagetage og
derfor ofte kviste, hvorimod
de senere bebyggelser tit
har fulde etager og således
ikke behov for kviste.
Flerfamiliehusene på
Gedservej har store frontispicer (frontispice el. frontspids; en gavllignende kvist i
flugt med facaden) mod
gaden og derfor ikke kviste
mod gadesiden. Kvistene er
af varierende størrelse, og
både kviste med sadeltag og
mansardkviste forekommer,
afhængigt af tagformen. De
oprindelige materialer er

zink på kvistflunker (-vægge)
og tag, på de ældre ejendomme består fronten af
synlige, malede hjørnestolper og eventuelt malede,
profilerede lister og beklædning i kvistfronten.
Vinduerne på de ældste af
bygningerne var, i lighed
med øvrige vinduer, med
sprosser og kitfals (se afsnit
om vinduer!) og ofte lidt
lavere end facadevinduerne.
Hjørnestolperne fungerede
som karm, hvilket gav kvistflunkerne et slankt udseende. Kvistrammen/hjørnestolpen er aldrig mere end 10-12
cm bred på gamle kviste. På

de lidt nyere, funkisinpirerede bygninger er vinduerne i
lighed med øvrige vinduer
ofte med to rammer og
uden sprosser. Tagvinduer er
enkle jernvinduer.
For dobbelt- og rækkehusene gælder det samme som
for etageboligerne: De lidt
ældre bebyggelser har
udnyttet tagetage og kviste,
og de lidt nyere er uden kviste. Kvistene er overvejende
med sadeltag, ofte med 3fagsvinduer. Materialer og
udformning var oprindeligt
som på de ældre etageejendommene.

På mange af de ældre huse
er kvistene kraftigt ombygget med en udformning og
et materialevalg som harmonerer dårligt med bygningen.
Ofte er kvistene uens inden
for samme bebyggelse, hvilket bevirker, at helheden i
bebyggelsen er gået tabt.
Taget har fået udhæng, flunkerne er tillægsisoleret og
beklædt med træpaneler, og
vinduerne er udskiftet med
moderne vinduer, som virker
skæmmende for bygningen.
Mange huse er desuden forsynet med nye ovenlysvinduer, som er alt for store og
dominerende i tagfladen.

Bebyggelsen ved Østerbros
Runddel har sadeltagskviste
i kombination med en stor
pultkvist i midten

Denne bygning har mansardkviste i mansarden og kviste
med sadeltag i den øverste
tagflade

Vedligeholdelse:
Reparationer på oprindelige, bevarede kviste udføres,
så de karakteristiske træk bevares og med brug af
oprindelige materialer. Hvis en del trænger til at
udskiftes, laves den nye som en kopi af den tidligere.

Istandsættelse/retablering:
Ved istandsættelse af en allerede ombygget kvist, skal
man så vidt muligt bestræbe sig på at genskabe den
oprindelige kvist med brug af nævnte materialer.
Kvistene bør tilpasses øvrige kviste i bebyggelsen for
at genskabe helheden i bebyggelsen.
Gamle beklædninger, inkl. tillægsisolering fjernes. Det
er vigtigt, at kvistens flunker, dvs. vægge, er så slanke
som muligt. Flunkerne bør derfor ikke tillægsisoleres.
Det er alligevel begrænset, hvor meget en tillægsisolering af disse små flader giver rent varmemæssigt. Hvis
man ønsker yderligere isolering, kan det ofte lade sig
gøre i taget.

Dobbelthuse med tre-fagsvinduer i kvisten. Kvisten til
venstre er bevaret med alle
dets detaljer, inklusive vinduer. Den til højre og kvistene
nedenunder er ombygget, så
alle de fine detaljer er gået
tabt!

Hvis hjørnestolperne er bevaret med karmprofil, kan
snedkeren tilvirke nye rammer efter mål. Vinduerne tilpasses øvrige vinduer i facaderne.
Hvis man ønsker at opsætte en ny kvist på bygningen,
skal man tage udgangspunkt i en samlet plan for hele
bebyggelsen, da det ellers vil give uharmoni i bebyggelsen. Det er vigtigt, at kvistene placeres rigtigt i tagfladen, da forkert placerede kviste vil virke forstyrrende på helhedsindtrykket.
For disse bebyggelser gælder, at der mod gaden kun
må isættes små vinduer af en type, som er udformet
specielt til bevaringsopgaver.
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Kvisten til højre er bevaret,
men er forsynet med nyt
vindue med alt for kraftige
dimensioner. Kvisten til
venstre har desværre fået
bræddebeklædning og vindue med plane ruder.
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Facader
Beskrivelse
Husene blev opført i perioden ca. 1900-1950 og spænder derfor over forskellige
arkitekturretninger: Fra
historicismen, som skuede
tilbage til tidligere stilperioder, nyklassicismen, som
også var tilbageskuende,
men tilstræbte klassisk
enkelhed, og frem til funktionalismen, som gjorde
oprør mod tidligere stilretningers pyntesyge og var
fortaler for en stram, enkel,
kubistisk arkitektur.
Afhængigt af opførelsesår er
disse huse derfor forskellige
i sit facadeudtryk og mere
eller mindre udsmykkede.
De fleste af etageejendommene blev opført i blank
mur med røde mursten, men
der findes også eksempler
på pudsede flerfamiliehuse i
området. Dobbelthusene er
overvejende pudsede, og
rækkehusene er muret i rød
eller gul sten eller pudset.
Som pudse- og fugemørtel
blev formentlig brugt

bastard-mørtel, dvs. en blanding af kalk- og cementmørtel. De fleste af de pudsede
huse har oprindeligt stået
umalet med grå eller sandfarvet puds; det samme gælder for pudsede gesimser,
indfatninger m.v.
De fleste af flerfamiliehusene står i dag med de oprindelige facader intakte i mere
eller mindre god vedligeholdelsesstand og med de
oprindelige dør- og vindueshuller. En del af de pudsede
facader er overmalet eller
ompudset med indfarvet
puds, som giver en mere
grovkornet overflade.
Farverne er ikke altid i tråd
med husets arkitektur – der
er tit brugt alt for stærke
farver.
For dobbelt- og rækkehusene gælder tilsvarende. Ofte
er husene behandlet individuelt, hvilket bevirker, at
helheden i bebyggelsen er
gået tabt.

Vedligeholdelse:
En muret facade kræver løbende vedligeholdelse af
fuger og udskiftning af defekte sten, men kan så til
gengæld holde i mange år. Reparationer bør udføres
med samme mørtel, som man har anvendt tidligere, og
man skal vælge en mursten, som ligner øvrige mursten; det kan lade sig gøre med de mange sten, der
findes på markedet! Det er også muligt at bruge genbrugssten, som også forhandles. Fuger trækkes op
som de eksisterende. Hvis facaden er meget snavset,
kan den afrenses med en skånsom metode, som ikke
ødelægger stenenes overflade. Det er en god idé at
afrense facaden, før man vælger sten. Facaden kan
afvaskes med rent vand og en kost eller spules med
en ikke alt for kraftig stråle. Sandblæsning ødelægger
fuger og murstenenes overflade og bør derfor ikke
bruges.
En allerede pudset facade skal jævnligt eftergås for
revner og løstsiddende puds. Reparationer skal udføres med en pudsmørtel, som svarer til den tidligere
anvendte. Hvis den oprindelige puds er intakt, og
reparationerne er små, bør man overveje at beholde
pudsen og kun afrense facaden. Det er imidlertid
mange gange nødvendigt at dække over pudsreparationer med en overfladebehandling. Hvis bygningen
allerede er malet og malingen skaller af, bør den
afrenses i bund. Der er i sådanne tilfælde formentlig
brugt en ikke-diffusionsåben plasticmaling. Den efterfølgende overfladebehandling skal kunne ”ånde”, ellers
vil malingen hurtigt skalle af igen. Man kan med fordel
anvende silikatmaling; en traditionel malingstype, som
er meget holdbar og diffusionsåben.
Det er vigtigt, at man vælger en farve, som passer til
husets/bebyggelsens arkitektur, og er afstemt med de
øvrige huse i bebyggelsen. For dobbelthusenes vedkommende er det en god idé at aftale med naboen, at
man maler husene i samme farve.

Rødstensejendom med klassicistisk frontispice på
Grønsundsvej…
Rækkehusene på Aavej har,
for hvert dobbelthus, formentlig været pudset og kalket i samme farve fra begyndelsen, men er i dag malet i
forskellige farver. Det går ud
over helheden!

…og med fine murdetaljer
på Kreibergsgade

Her er den oprindelige
pudsfacade bevaret, om
end den trænger til rensning (vinduer er desværre
udskiftet)…

Istandsættelse/retablering:
Facader i blank mur skal bevares og restaureres som
nævnt under ”vedligeholdelse”, dvs. de må ikke pudses
eller overfladebehandles. At pudse et af disse huse i
blank mur vil ikke kun ødelægge husets arkitektur,
men også bevirke, at et ellers nærmest vedligeholdelsesfrit hus skal vedligeholdes løbende.
Pudsede huse pudsrepareres i h.t. ”Vedligeholdelse”.

…og nabohusene er
beklædt med skaller, henholdsvis hvidmalet.
Helheden er hermed gået
tabt!
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Vinduer
Beskrivelse
De oprindelige vinduer i
disse bebyggelser er forskellige, afhængigt af bygningernes alder og arkitekturstil. De ældre bebyggelser har oftest forskellige
varianter af korspostvinduet
med sprosser eller uden
sprosser (dannebrogsvinduer), og de nyere bebyggelser funkisinspirerede vinduer med to eller flere rammer uden sprosser. Som
mellemform findes også
enkle, to-rammede vinduer
med kun en sprosse (rækkehusene på Enighedsvej/
Hans Ditlevsensgade).
De ældste vinduer har hjørnebånd og et lag glas med
kitfals (glasset er lagt i, og
tætnet med kit). Glasset er
pustet glas med små bobler
og ujævnheder, som til forskel fra moderne float-glas
(industriglas) virker mere
levende i facaden. Karm,
ramme- og sprossedimensionerne er på samtlige vinduestyper små, og træet er
fint profileret indvendig. På
den måde opnår man en
blød overgang mellem det
stærke dagslys og rumlyset.
Disse vinduer var altid
malede, og man brugte for-

mentlig linoliemaling, som
trænger ind i træet og
giver en meget bestandig
overflade. Farven var ofte
hvid eller vogngrøn og i de
nyere bebyggelser ofte
brun. Den hvide farve blev
mest anvendt i forbindelse
med de ældre rødstensejendomme.
Desværre er der ikke ret
mange af de oprindelige
vinduer tilbage! Rigtigt
mange huse har fået de
gamle vinduer udskiftet til
termovinduer af andet
materiale og udformning.
Der er hårdttræsvinduer og
plasticvinduer og et utal af
eksempler på vinduer uden
inddeling eller med forkert
sprosse- og postinddeling.
De store plane ruder virker
som gabende huller i facaden og er forringende for
husets arkitektur. Mange
huse har fået sprossede
termovinduer, som pga. de
tykke sprosser virker grove
og kluntede. Ved vinduesudskiftninger har man
heller ikke taget hensyn
til helheden; ofte har sammenbyggede huse vidt
forskellige vinduer. Det
giver et rodet og usammenhængende indtryk af
bebyggelsen.

Rækkehusene på Enighedsvej/Hans Ditlevsensgade
havde oprindeligt enkle,
to-rammede vinduer med
en tynd sprosse...
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Oprindelig vinduestype (korspostvindue)

Koblet vindue

Vindue med forsatsramme

… i dag er der et væld af
forskellige vinduer – helheden
er gået tabt. Pas på de tykke
rammer – de harmonerer ikke
med husets arkitektur!
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Mange etageejendomme har funkisprægede vinduer

Vedligeholdelse:
De oprindelige vinduer skal så vidt muligt bevares.
Gamle vinduer blev lavet af kernetræ og er meget
holdbare, hvis de bliver vedligeholdt. Er en del af vinduet dårligt, kan denne del udskiftes. Hvis vinduet er
overmalet mange gange, bør det afrenses helt i bund.
Kitfalsen udskiftes efter behov. De udvendige beslag
afrenses for rust og rustbehandles. Vinduet kan forsynes med forsatsvindue for at opnå bedre varmeøkonomi. Disse bør have så slanke profiler som muligt, da de
ellers vil virke alt for kluntet i forhold til vinduet.
Den bedste overfladebehandling på de ældste vinduestyper er strygning med linoliemaling, som er nem at
arbejde med og giver god holdbarhed. Den kan endda
være et meget billigt alternativ, da man selv kan blande den efter anbefalede anvisninger (Henvisning til
relevante hjemmesider m.v. findes under punktet
”Rådgivning” i denne vejlednings kapitel 1). Ulempen
med linoliemaling er, at den tørrer langsomt og ikke
flyder så godt sammen. Malingens karakter passer
dog fint sammen med de gamle vinduer. Resultatet
bliver bedst, hvis man påfører malingen tyndt og i op
til tre lag.

Her kan man se forskellen mellem karm- og rammedimensionerne på et nyt vindue med oprindelige karm- og rammedimensioner og et nyt standardvindue. Det moderne vindue
har betydeligt mindre glasareal og virker kluntet i facaden.

Hvis man alligevel ønsker en moderne maling, er
alkydoliemaling at foretrække. Plasticmaling (akrylolie)
forhindrer træet i at ånde, da det danner en tæt
hinde.
Mht. farven kan man kigge sig omkring og se, om der
ikke skulle være et vindue tilbage i bebyggelsen med
den oprindelige sprosse- og postinddeling og måske
farve.
I kapitel 1 under afsnittet ”Rådgivning” og bagest
under ”Litteraturhenvisning” kan du finde oplysninger
om, hvor du kan få detaljerede anvisninger for
vedligeholdelse og istandsættelse af gamle vinduer.

Nyt vindue i traditionel stil

Nyt vindue i moderne stil
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Istandsættelse/retablering:
Ved vinduesudskiftning skal de nye vinduer svare til
dem, der oprindeligt sad i huset, dvs. vinduer med
samme udformning, dimensioner og detaljering som
de oprindelige. Vinduerne skal desuden tilpasses øvrige huse i den samme bebyggelse. I de fleste af disse
bebyggelser er der et eller flere af de oprindelige vinduer tilbage, om ikke andet sted så i gavlen – oprindelige vinduer, der heldigvis er bibeholdt ved tidligere
udskiftninger. Mht. de ældre vinduestyper findes der
stadigvæk vinduesfabrikanter, som fremstiller dem
komplet med kitfals og hjørnebånd og med de karmog rammedimensioner, som blev brugt oprindeligt.
Nogle af fabrikanterne laver vinduer af kernetræ: De
er selvfølgelig lidt dyrere, men holder til gengæld
længere. For at tilgodese kravet om god varmeøkonomi bør man vælge koblede vinduer, gerne med energiglas i den indre ramme. Denne type vindue har endda
vist sig være særdeles varmeøkonomisk.

Etageboligerne på Grønsundsvej havde
oprindeligt så smukke vinduer…

Ved de andre, enklere vinduestyper: Vær opmærksom
på trædimensionerne i vinduet; der er stor forskel fra
fabrikat til fabrikat. Vinduer med for kraftige dimensioner vil virke alt for bastante!
Mht. malebehandling af nye vinduer gælder det
samme som ved vedligeholdelse. Nogle fabrikanter
kan tilbyde grund- eller færdigbehandling med linoliemaling fra fabrikken. Dette kan være en fordel, eftersom vinduet leveres grundigt behandlet på samtlige
flader. Disse vinduer leveres med ubehandlede, galvaniserede beslag som standard, men kan leveres med
malede beslag. Er vinduet leveret med ubehandlede
beslag, skal man regne med yderligere en malebehandling udvendigt. Vær opmærksom på, at farven tilpasses øvrige huse i bebyggelsen.

…og i dag har bebyggelsen et sammensurium af forskellige vinduestyper…

…inklusive plastikvinduer med løse sprosser! Helheden er gået tabt!
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Døre
Beskrivelse
Hoveddørene er, ligesom
vinduerne, vidt forskellige,
afhængig af, hvilken arkitekturstil man læner sig op ad.
Der findes gamle, fine fyldningsdøre med glasfelter,
enkle, funkisprægede døre
med asymmetriske glaspartier og lakerede egetræsdøre.
Dørene var for det meste
malet med linoliemaling i
mørk farve, oftest samme
farve som vinduerne. Også
når vinduerne var hvide, var
døren imidlertid altid i mørk
farve.

Dørene er i lighed med vinduerne udskiftet på mange
af husene. Mange af dem
har fået en ny hoveddør i
”parcelhusstil”, dvs. en brunbejset eller klarlakeret
hårdttræsdør med listebeklædning, eller en formstøbt
dør fra et byggemarked.
Mellem husene er der ofte
et bræddebeklædt plankeværk med port. Oprindelige
porte var altid enkle revleporte med stalddørshængsler, som i lighed med plankeværket var malet med linoliemaling i mørk farve.

Vedligeholdelse:
Oprindelige døre og porte bevares og vedligeholdes på
samme måde som vinduerne.

Istandsættelse/retablering:
Ved udskiftning bør man bestræbe sig på at få fat i en
dør, som er så tæt på den oprindelige som muligt. Her
gælder det samme som for vinduerne: Kig på gamle
billeder, kig på de få gamle døre, som er bevaret. De
fabrikanter, som fremstiller vinduer i traditionel stil,
laver også fyldningsdøre i traditionel stil efter mål.
Dørene skal laves i træ.
Dørene males ligesom vinduerne. Man bør vælge en
mørk farve, som harmonerer med husets øvrige farveskala. Hvid farve er forkert i forhold til bygningens
oprindelige farveskala, og desuden meget upraktisk.
Nye porte og plankeværk skal udføres som enkle revleporte i træ og med den type bræddebeklædning, som
blev brugt oprindeligt. Portene skal udføres med ”gammeldags” jernbeslag og males i mørk farve, som harmonerer med bygningen.

Fine, gamle døre. Den til venstre i den rigtige farveskala,
den til højre desværre i hvid farve!

Oprindelig dør i funkisstil…

…her udskiftet med en ny,
hvid dør i parcelhusstil, som
ikke passer til husets arkitektur

Oprindelig dør i rækkehusene på Enighedsvej/Hans
Ditlevsensgade

Her er den oprindelige dør
udskiftet med en hvid plasticdør, hvilket er en forringelse af husets arkitektur!
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Særlige bygningsdetaljer
Karakteristiske bygningsdetaljer ud over de nævnte
facadeudsmykninger skal
bevares og istandsættes.

Sjovt lille vindue på Aavej

Rundt tagvindue på
Enighedsvej/Hans Ditlevsensgade

Fint smedejernsgelænder
ved trappen på Grønsundsvej – trænger til vedligeholdelse!

Friarealer
Beskrivelse:
Disse bebyggelser har for
det meste (med undtagelse
af de større etageejendomme) en forhave udformet
som en lille prydhave
afgrænset med et lavt stakit
eller en lav hæk mod gaden.
Dobbelt- og rækkehusene

har desuden en privat baghave. De nyere rækkehuse
har, ligesom etageejendommene, desuden fælles gårdanlæg med eller uden parkering og garager. Mange af
bebyggelserne har sidehuse
og udhuse.

Vedligeholdelse:
Lokalplanen lægger vægt på, at de beplantede forhaver, som er karakteristiske for bydelen, bevares. Der
må ikke anlægges parkeringspladser, forarealet holdes
som have med et lille hegn eller hæk. Hegn må højst
være 80-90 cm høje. Oprindelige stakitter bør bevares
eller udskiftes med et i samme udførelse som det
oprindelige.
Eksisterende sidehuse vedligeholdes med brug af
oprindelige materialer.

Tilbygning:
Der må ikke bygges til udenfor gadens byggelinje, som
er fastsat som en lige linje i flugt med bebyggelsens
hovedplacering mod vej. Tilbygninger kan derfor normalt, pga. den begrænsede plads mellem husene, kun
foregå mod havesiden.
Tilbygninger skal tilpasses det eksisterende hus med
hensyn til størrelse, proportioner og normalt materialevalg. For de sammenhængende bebyggelser gælder
desuden, at en eventuel tilbygning skal tilpasses helheden i bebyggelsen og ikke mindst nabobygningen/bygningerne. Enhver tilbygning skal godkendes af bygningsmyndigheden, og brug af andre materialer end
dem, der er brugt i det eksisterende hus, kræver særlig
godkendelse.

Forhaver mod Gedservej.

En fin, bevaret forhave på
Enighedsvej/Hans Ditlevsensgade: Hæk i skel og
jernstakit mod gaden …
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…her er skellet desværre i
marksten og stakittet mangler

Udhuse, skure og lignende kan opføres i andre materialer, såfremt de ikke opføres i byggelinjen eller i tilknytning til en bevaringsværdig bygning.
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Lokalplan F43

Steder, der kan hentes information:

Nykøbing Falster Byråd 2003

Kommuneatlas Nykøbing F.
Bevaringsværdige bygninger i 1993
Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen i
samarbejde med Nykøbing Falster Kommune

Nykøbing på Falster gennem tiderne,
første og anden del
Georg Nørregård 1977

Uden for Voldene
Forfatter Palle Brandt
Udgivet af Kulturmindeforeningen i
samarbejde med Nykøbing Falster Kommune
– projektet Helhedsorienteret byfornyelse på
Østerbro 2002

Om byggeskik og vedligeholdelse
Miljøministeriet og Fredningsstyrelsen,
1983 og 1984
Byhuset – Byggeskik i købstaden.
Udsolgt fra forlaget, eventuelt tilgængelig
på biblioteker.
Curt von Jessen m.fl.
Gyldendahl

Bogen om huset
Søren Vasegaard
Borgens forlag

Huse med Sjæl
Søren Vadstrup
Gyldendals forlag 2004

Gør det selv: Gamle vinduer
Flemming Rasmussen
Politikkens forlag

Anvendt bygningsbevaring
Fonden Realdania 2004
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Bygningskulturelt Råd
Tlf.: 33 33 99 10 (mandag-fredag 13.00-16.00)
E-mail: info@bygningskultureltraad.dk
Hjemmeside: www.raadvad.dk
Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 45 96 99 90
E-mail: info@bygningsbevaring.dk
Hjemmeside: www.bygningsbevaring.dk
Information om bygningsbevaring
Kulturarvsstyrelsen
Hjemmeside: www.skovognatur.dk
Skov- og Naturstyrelsen
Vejledningsblade om bygningsbevaring
Hjemmeside: www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar/index.htm
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Ordforklaring
Ord
blymønje
diffusionsåben overfladebehandling
facade- og gavlgesims
float-glas
frontispice
gesims
halv-stensvange
hel eller halv valm
jernmønje
karnap
kip
kitfals
kvistflunker
mansard
muret stik
opskalkning
skorstenspibe
spejl på en kvist
stol under skorstenspibe
tjæret værk
tofløjede
udkragning
udluses
umbra

Forklaring
rustbehandlings-system (erstattet af miljøvenlig jernmønje)
tillader fugt at trænge igennem, ”ånder”
de øverste murskifter er muret med fremspring
industriglas
en gavllignende kvist i flugt med facaden
udkragning af de øverste murskifter
væg f.eks. på skorsten
tagkonstruktion med afskåret gavlhøjde
míljøvenligt rustbehandlings-system
bygningsfremspring med tag og vinduer
tagryg
rammen glasset er lagt i og som er tætnet med kit
kvistvægge med beklædning
tagkonstruktion, der tidligere ofte blev anvendt ved huse med udnyttet tagetage
aflastende murværk, oftest bueformet
en kileformet opbygning ved tagfoden
den del af skorstenen, som er over tagfladen
øverste trekant over vinduet på en kvist
den trækonstruktion, som skorstenen bygges op på
produkt fremstillet af trætjærebehandlet jutefiber
med to gående dørrammer
fremspring på mur eller facade
dårligt træ bortskæres og nyt træ pålimes
brun farve
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VESTE

RSKO

AAV EJ

Kort over Østerbro med indtegnet bevaringsværdige bygninger jf. Lokalplan F 43.
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