Vurdering af BEVARINGSVÆRDI
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Bregnerød Byvej 2 a har tidligere rummet Bregnerød Kro
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INDLEDNING
Center for Bygningsbevaring i Raadvad er blevet kontaktet af Fønix A/S og på opfordring fra Furesø Kommune,
for at fortage en uvildig vurdering af bevaringsværdier for ejendommen Bregnerød Byvej 2A og med afsæt i
SAVE systemet.
Bregnerød Kro har været lukket i mange år. Kroen var, med sin flere hundrede år lange historie, tidligere kendt
som et populært udflugtssted. Med et nyt kroprojekt ønsker ejerne, at skabe liv i området igen. Ejeren ønsker
derfor at opføre nye bygninger, som bl.a. skal huse hotellejligheder og destilleri.
Ejerne af kroen ønsker at bevare og renovere den nordligste del af anlægget, der er beliggende ud til Høveltevangsvej medens den sydlige del lider under at være blevet uhensigtsmæssigt renoveret. Derfor skal
sidstnævnte bygninger SAVE registreres og bevaringsvurderingen indarbejdes i en kommende lokalplan og
kommuneplantillæg med det formål, igen at kunne drive krovirksomhed i Bregnerød.
Vurdering af bevaringsværdier og tilstanden beror på en visuel, udvendig gennemgang af bygningen, og der er
ikke foretaget destruktive undersøgelser.
Bregnerød Byvej 2a har ikke tidligere været SAVE vurderet, men har været omfattet af lokalplan 51 Farum
Kommune 1990

OPGAVENS OMFANG

Bevaringsvurderingen omfatter den sydligste del af den tidligere Bregnerød Kro, dvs. ikke den mod nord liggende gule bygning, den tidligere rejsestald.

4

HISTORIE
Landsbyen Bregnerød ligger nord for Farum Landsby, grænsende op til det store område, som før udskiftningen var Farum Landsbys fælles overdrevsjord.
I perioden omkring 1682 består ”landsbyen” kun af to gårde og en kro. Bregnerød landsby er således opstået
omkring de to gårde Skovmosegaard og Frederiksminde, hvilket fremgår af samtidige matrikelkort.
Omkring 1720 ligger der 5 gårde spredt i området og i perioden omkring 1808 udlægges mindre husmandssteder. Først herefter begynder den nuværende landsby at tage form.
Bregnerød kro blev udskilt fra Frederiksminde i 1884.
.
Bregnerød er i ”Danske landsbytyper” betegnet som småby med ganske få gårde, og landsbyen har ikke umiddelbart kunnet typebetegnes. Der er altså ikke tale om en egentlig vejby, hvilket man måske kunne tro.

Topografisk kort 1842-99

Topografisk kort 1901-71

BREGNERØD KRO – BELIGGENHED OG HISTORIE
Ejendommen Bregnerød Byvej 2a er beliggende med en facade vendt mod øst ud til Bregnerød Byvej, en facade vendt mod skovbrynet ud til Lille Ravnsholt og en stor gavlfacade vendt mod syd og p-pladsen.
Anlæggets nordlige del er sammenbygget med kroens tidligere rejsestald, der i dag er beboelse og som ligger
naturskønt vendt mod Frederiksmindes græsmarker og med udsigt til Ravnholt skov.
Bregnerød kro har spillet en central rolle for landsbyen som mødested for landsbybeboerne og folk fra oplandet. Der har været livlig aktivitet på kroen i form af teater, dans, fastelavn og generalforsamlinger for diverse
lokale foreninger, og kroen har været brugt som overnatningssted for forskellige håndværkere og andre fagfolk fra Nordsjælland.
Den gamle krobygning bidrager stadig til landsbymiljøet. Den langstrakte facade vendt mod Bregnerød Byvej
er karaktergivende for den lille landsby, selv om der ikke er tale om nogen egentlig rumdannelse, idet den
modsatte side af vejen støder op til Frederiksmindes landbohave.
Den tidligere rejsestald fremstår i dag kraftigt ombygget og med beboelse i to etager.
Den tidligere rejsestald indgår ikke i bevaringsvurderingen.
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Foto: Furesø Museer / Arkiv.dk Den nordligste del af Bregnerød Kro fotograferet mellem 1900-1909, hvor rejsestalden kan ses i sit tidligere udtryk bagerst i billedet. Krobygningen og rejsestalden er endnu ikke bygget
sammen og facaden på krobygningen står i blank mur med tydelige fuger og vandrette murstik over vinduerne.

Foto: Furesø Museer /Arkiv.dk Foto mellem 1910-1930

Foto: Lokalarkivet Alsønderup -Tjæreby
Arkiv.dk Foto 1981
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BREGNERØD KRO 2022

Foto 2022. Bregnerød Byvej 2a set fra krydset mellem Bregnerød Byvej og Gammel Høveltevej.
Til højre i billedet Frederiksminde, hvorfra kroen blev udstykket i 1884.

Bregnerød Byvej 2a set fra krydset mellem Bregnerød Byvej og Gammel Høveltevej. Maj 2022
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Bregnerød Byvej 2a set fra nord i krydset mellem Bregnerød Byvej og Høveltevangsvej. Maj 2022
Den gule bygning udgør den tidligere kros nordlige del og indeholder rester af rejsestalden,
der blev ombygget og udvidet til beboelse i 1987

Foto maj 2022. Mellembygningen mellem krobygningen og den tidligere rejsestald ses ikke på de ældre kort
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Foto maj 2022. Nyere tilbygning i krobygningens sydligste ende.

Foto maj 2022. Bagsiden af ejendommen består af en lang række forskelligartede knopskydninger
og den oprindelige kro kan knapt nok erkendes. Tagfladerne på den ældste del af ejendommen er
udskiftet til bølgeeternit med kragetræer fra facadesidens stråtag.
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Foto maj 2022. Bagsiden af den nordligste del af ejendommen og nogle af de mange tilbygninger

Foto maj 2022. Sammenbygning mellem den tidligere rejsestald og krobygningen set fra bagsiden.
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Foto maj 2022. Kig fra gangen på 1 sal i den tidligere rejsestald giver indtryk af, hvor
komplekst anlæggets bagside er blevet, med et virvar af forskellige udbygninger og
tagmaterialer.

Foto maj 2022. Vinduer er ikke oprindelige. De nuværende termovinduer er dateret 1987
og fremmede for et historisk hus.

11

Foto maj 2022
Foto maj 2022 De murede facader er alle pudset
Der er enkelte tagkviste og en bevaret skorsten over, men alle mure fremstår røde. Dog har der
været anvendt forskellige overfladebehandlinger
bl.a. plastmaling.
-
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SAVE VURDERINGEN
Arkitektonisk værdi: 5
Arkitektonisk vurdering:
Mod Bregnerød Byvej fremstår ejendommens facade som et traditionelt, ældre længehus med forholdsvist rytmisk placerede vinduesfag. Taget er belagt med strå, der er enkelte tagkviste og en bevaret skorsten. Ejendommen synes noget sammensat trods overpudsede facader, ensartet farve og gennemgående stråtag. Mod bagsiden er facaden dækket af tilbygninger.
Kulturhistorisk værdi: 3
Kulturhistorisk vurdering:
Ejendommen er trods sammenbygninger og ombygninger aflæselig som en ældre bygning i kraft af skala
og proportioner (lav og med en beskeden husdybde), men refererer ikke til en bestem byggeperiode.
Den kulturhistoriske værdi er forholdsvis høj pga. historien som kro og den deraf følgende placering
langs vejen og med en tilknyttet rejsestald. Værdien ligger dog primært i bygningens hovedform eller
fodaftryk og i den historiske viden om, at der har ligget en kro på stedet helt tilbage fra 1600-tallet.
Miljømæssig værdi: 3
Miljømæssig vurdering:
Som helhed, og sammen med den tidligere rejsestald, er Bregnerød gamle kro meget idyllisk beliggende
ud til mark og skov, og samtidig udgør ejendommen med sin markante beliggenhed i vejkrydsene mellem Gammel Høveltevej, Bregnerød Byvej og Høveltevangsvej en slags centrum i landsbyen. Den langstrakte facade mod Bregnerød Byvej er tillige både karaktergivende og delvist rumdannende, idet den
danner en rolig, sammenhængende facadelinje.
Originalitetsværdi: 6
Originalitetsvurdering:
Ejendommen ser umiddelbart historisk ud set fra Bregnerød Byvej, men ved nærmere eftersyn ses, at
der er mange fornyelser og ændringer og ikke ret meget originalt tilbage. Murværket er overpudset og
dele er enten omsat eller nyere og en del er plastmalet. Gesimsen under tagskægget mod gadesiden
vidner ligeledes om flere ombygninger, idet der både ses opskalkede spærender, muret gesims og sugfjæl i træ. Stråtaget er i meget dårlig stand og findes primært mod gadesiden, mens det på bagsiden er
erstattet af bølgeeternitplader; rygningen er alligevel lukket med strå og kragetræer.
Yderdørene er af nyere dato, og vinduernes termoruder er dateret 1987 og fremstår plastmalet.
Mod bagsiden er det oprindelige hus helt forsvundet eller opløst i uklædelige tilbygninger i fremmede
materialer, dimensioner og tagdækninger.
Tilstandsværdi: 6
Tilstandsvurdering:
De fleste synlige ydermure er i forholdsvis god stand, men en del vil formentlig skulle afrenses, genoppudses og kalkes ved en eventuel istandsættelse. Tagene er i ringe stand og skal nytækkes. Nogle af vinduerne er i en ringe tilstand, og både vinduer og døre vil skulle udskiftes.
Samlet bevaringsmæssig værdi: 4/5
Kulturhistorisk vigtigt anlæg med sin lange historie som kro. Miljømæssigt er den lange bygning i gadelinjen sammen med den tidligere rejsestald med til at markere landsbyen og gaden. Det knopskudte og
meget ændrede anlæg har trods gode (oprindelige) proportioner og facadetakt ikke længere en høj arkitektonisk værdi, og mens anlægget er stemningsfuldt og har rod i historiske bygninger, er det sammensat og om- og tilbygget til et udtryk, der kun signalerer historisk hus mod vejsiden og sydvendte gavl.
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KOMMENTAR
Anlæggets største værdier er den kulturhistoriske værdi, der er forholdsvis høj, men værdien ligger primært i bygningens hovedform eller fodaftryk og i, at der har ligget en kro på stedet helt tilbage fra
1600-tallet; dette er dog ikke direkte aflæseligt i den nuværende bygning, idet gadefacaden ganske vist
ser historisk ud, men ved nærmere eftersyn er meget ombygget. Dertil kommer den miljømæssige
værdi, hvor bygningens vigtigste egenskab er at medvirke til at danne landsbykarakter og gadelinje med
sin placering og (oprindelige) proportioner.
Normalt lader man i en SAVE-vurdering de tre første karakterer vægte mest, dvs. arkitektur, kulturhistorie og miljø, men i dette tilfælde, hvor bygningen og anlægget er så markant ombygget på en måde, der
ikke passer til et historisk hus, har originalitetsværdien fået større betydning for den samlede bevaringsmæssige karakter.
I andre SAVE-registreringer i Furesø Kommune, f.eks. for Farum Hovedgade, var det en forudsætning for
registreringen, at bagfacader ikke skulle vægte på samme måde som gadefacader i en erkendelse af, at
mange bagfacader er blevet ændret i tidens løb, og at disse ændringer er mindre betydningsfulde sammenlignet med ændringer i gadefacaderne, der er meget vigtige for gadebilledet, både historisk, arkitektonisk og miljømæssigt. Såfremt en lignende tilgang lægges til grund for Bregnerød kro, kunne man
argumentere for en højere bevaringsmæssig karakter, men da bygningen også mod vejen har færre historiske reminiscenser, end den umiddelbart ser ud til, vil det ikke ændre den bevaringsmæssige karakter.
Hvis bygningen skal føres op til en sund og nutidig standard, vil det kræve en omfattende ombygning og
genopbygning og ikke mindst nedrivning af alle tilbygningerne mod bagsiden. Og der vil ikke være ret
mange originale bygningsdele, som en restaurering kan tages afsæt i. Derfor er der en risiko for, at den
restaurerede bygning snarere vil nærme sig en ny bygning frem for en historisk.
Bygningen interiør fremstår ligeledes voldsomt ændret. Væggene og lofter er for en stor del pladebeklædte. Der kan iagttages enkelte gamle dørgerichter der kan stamme fra tiden omkring 1800 og en enkelt ældre dør. I et enkelte rum ses synlige loftbjælker med let afskallede bemalinger af ukendt alder.
Imellem loftbjælkerne er opsat paploftbeklædning. Herudover ser det ud til, at det meste interiør af historisk interesse forsvundet.

SAVE VURDERING – forudsætninger og metode
Registreringen er foretaget i henhold til SAVE-metodens kriterier for enkeltbygningsregistrering. Det er
en metode, der normalt er beregnet til at give et hurtigt overblik over en større mængde bygninger, og
hver bygning er derfor oversigtligt og ikke dybdegående registreret.
De fem kriterier i en SAVE registrering, som registrator kigger på og giver karakterer er følgende:
Arkitektonisk værdi:
Man ser på bygningens proportioner, facaderytme, den arkitektoniske bearbejdningsgrad og på samspillet mellem form, materialevirkning og funktion.
Ved den arkitektoniske vurdering ser man også på, om bygningen i den lokale sammenhæng er et fornemt, middelmådigt eller mindre heldigt eksemplar af en given bygningstype.
Kulturhistorisk værdi:
Man ser på, om bygningen er repræsentant for en særlig stilperiode og om den er udtryk for særlig
håndværksmæssig kunnen. Desuden kan bygningen have fortælleværdi som en bestemt
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samfundsgruppes boligtype, f.eks. et byggeforeningshus, en arbejderbolig, en landbrugsejendom, en
fabrikantvilla og lignende.
Miljømæssig værdi:
Man ser på bygningens betydning eller ‘støtteværdi’ for de tilstødende bygninger og for helheden eller
anlægget. Man ser på, hvordan bygningen er placeret og tilpasset landskabet, husrækken, gadebilledet
eller det miljø, den er en del af.
Originalitet:
Man ser på, i hvor høj grad bygningens oprindelige udtryk er bevaret, eller om det helhedsindtryk, som
man har søgt at skabe ved en eventuel større ombygninger fremstår originalt. Ofte er der snarere tale
om autenticitet; ændringer der er sket med respekt for det oprindelige.
Tilstand:
Man ser på, om bygningen er ordentligt og rigtigt vedligeholdt, herunder de almene, byggetekniske forhold – kort sagt om bygningen virker sund. Men da SAVE kun vurderer udefra, er det ikke sikkert, at man
får det hele med.
Den praktiske anvendelse af SAVE-metoden består i at vurdere en given bygning i forhold til hver af de
ovenstående fem værdier og derefter at sammenfatte resultaterne heraf i en samlet bevaringsværdi.
Andet
Ud over de love og regler, der gælder for bevaringsværdige huse, er der de "bløde" forpligtelser.
Ejere af et bevaringsværdigt hus skal værne om de arkitektoniske og kulturelle værdier, som huset er
blevet kendt bevaringsværdigt for. Det handler fx om valg af vinduer, døre, kviste og tag, men også om
at bevare nogle af de overflader, stofligheder og teksturer, som huset har.
For at bevare disse træk, så er det en god ide at vælge traditionelle materialer, teknikker, overfladebehandlinger og farver, som en efterfølgende lokalplan kan forklare nærmere.
KARAKTERER
I registreringen foretages en vurdering for hver bygning ud fra fem kriterier, der hver gives en karakter
mellem 1 og 9, og hvor 1 er den bedste:
Disse karakterer samles i en bevaringsværdi, hvor de tre første kriterier vægter højest. Karaktererne 1-3
er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel bevaringsværdi, og 7-9 er lav bevaringsværdi. I mange kommuner
vælger man at udpege en bevaringsværdig bygning med karakterer mellem 1 og 4.
På s. 39 i SAVE-vejledningen (se link nederst i rapporten) er den generelle betydning af de enkelte karakterer forklaret, og det er denne forståelse, der ligger til grund for registreringen:
”Bevaringsvurderingerne udspringer således altid af den lokale sammenhæng, og et hus, der er bevaringsværdigt i Slagelse vil således ikke nødvendigvis være bevaringsværdigt i Ikast – og omvendt. Vurderingskriteriet for de bevaringsværdige bygninger er således at de har regional eller lokal betydning,
mens de fredede bygninger skal have national betydning.
Kommunerne har i den hidtidige praksis ladet de bygninger, der har fået bevaringsværdierne 1-4 være
dem, der skal passes på, og udpeget dem som bevaringsværdige.
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Bygninger med den højeste værdi (1) vil som oftest, men ikke altid, være fredede bygninger eller folkekirker.
Bygningerne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og håndværksmæssige
udførelse er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags, eller bygninger, der i kraft af deres
placering er umistelige for en helhed.
Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og
ombygninger trækker ned i karakteren. Her vil enkle og gennemtænkte udskiftninger eller renoveringsarbejder ofte kunne styrke bygningernes udtryk.
Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden særligt arkitektonisk udtryk eller uden
væsentlig historisk betydning. Det kan også være bygninger, der er så ombyggede eller som har så
mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.
Bevaringsværdien er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet. Når der senere sker
ændringer med bygningen, vil karaktererne ændre sig og bevaringsværdien skal muligvis korrigeres. En
bygning kan ved en god istandsættelse eller renovering opgraderes.
Man skal være opmærksom på, at bevaringsværdien ikke har noget med brugsværdien at gøre.”
På s. 38 i vejledningen er det forklaret, hvad der lægges vægt på i den samlede karakter: bevaringsværdien:
”Almindeligvis vil den arkitektoniske, den kulturhistoriske og den miljømæssige værdi veje tungest i forhold til bevaringsværdien. Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie.
Den hænger sammen med, om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig
byggeskik, om bygningstypen eller bygningsformen er sjælden, om bygningen har dannet forbillede for
andre bygninger, om den er intakt eller om udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk
og endelig om bygningen er uundværlig i gadebilledet, i landskabet eller for helheden.”
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