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Att. Jens S. Kristensen

Udtalelse ifm. gennemførte ombygninger, Stavnsholtvej 190, Farum

Racconto v. restaureringsarkitekt MAA Dorthe Bendtsen er blevet anmodet om at udarbejde en udtalelse til
Furesø Kommune vedrørende Stavnsholtvej 190, matr. 9A Stavnsholt, Farum.
Med udtalelsen giver jeg en vurdering af, om en række bygningsændringer, der er udført i hhv. 2009 og 2017,
er foretaget i henhold til de gældende bevaringsbestemmelser og kommunens bevaringspraksis.
Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af materiale tilsendt fra Furesø Kommune, Jens Søndergaard Kristensen, i mail af 13. september 2017 samt en besigtigelse foretaget d. 2. oktober 2017 sammen med ejeren og
Jens Søndergaard Kristensen. Fotos anvendt i udtalelsen er taget af mig og stammer fra denne besigtigelse.
Udtalelsen forholder sig udelukkende til husets ydre, og der er ikke foretaget en registrering hverken på
SAVE-niveau eller ift. bygningens tilstand, byggeteknik eller konstruktioner. Udtalelsen omhandler udelukkende de arbejder, der er udført i hhv. 2009 og 2017, og forholder sig ikke til, om de udførte arbejder er foretaget med eller uden tilladelse.
Følgende er anvendt som vurderingsgrundlag:
1. Lokalplan nr. 43
2. Bevaringsvejledning udarbejdet ifm. Lokalplan nr. 43
3. Mit kendskab til Furesø Kommunes forvaltning ift. bevaringsværdige bygninger som konsulent for kommunen ifm. projektansøgninger om ændringer på bevaringsværdige bygninger og fra SAVE-registreringer,
jeg har gennemført for Furesø Kommune, senest af bygninger i kommunens landområder.
I afsnittet ‘Bevaringshensyn’ nedenfor gennemgår jeg først bevaringsbestemmelserne, som de fremgår af
Lokalplan nr. 43 med tilhørende bevaringsvejledning, og de anbefalinger, der typisk går igen i såvel SAVEregistreringen som øvrig sagsbehandling, og kommenterer de enkelte punkter ift. de gennemførte
ombygninger. Dette tjener som baggrund for det følgende afsnit, ‘Vurdering og anbefalinger’, hvor jeg
samler op på bevaringshensynene ift. de konkrete ombygninger.
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Bevaringshensyn

Stavnsholtvej 190 med navnet Kærgården er jf. BBR fra 1850 og ligger i Stavnsholt Landsby direkte ud til
landsbyens forte med gadekær. Ejendommen er således meget vigtig i det samlede landsbymiljø, og dens
bevaringsværdier og ændringer heraf har betydning på flere niveauer, både for bygningerne i sig selv og for
det omgivende miljø.
I nedenstående oversigt kommenterer jeg i tre dele Lokalplan 43, den tilhørende bevaringsvejledning og
elementer fra SAVE-registreringen i Furesø Kommunes landområder, hvor de er relevante som grundlag for
vurderingen af Stavnsholtvej 190.

Min kommentar

Fra Lokalplan 43

Lokalplanen åbner for, at bygningerne kan indeholde
forskellige funktioner, så længe det ikke går ud over
landsbyens karakter. Dette er relevant for
Kærgården f.eks. for den nuværende funktion med
hestehold, der kræver større vinduer end
oprindeligt.

s. 7:
”Sigtet med lokalplanen har været at skabe et afvekslende miljø med boliger, erhverv og offentlige
formål. Samtidig skal lokalplanen sikre, at disse funktioner ikke ændrer landsbyens karakter.”

Det er utvetydigt, at der skal foreligge en tilladelse
fra byrådet til ombygninger, og at bevaringsvejledningen skal følges, hvis der bygges om.
Endvidere er det fremhævet, at de særligt
bevaringsværdige bygninger, herunder Kærgården,
så vidt muligt skal bevares i deres oprindelige
udformning, dvs. at der kan accepteres færre
ændringer end normalt på netop disse bygninger, og
at der endda i visse situationer skal arbejdes for at
forbedre ændringer, der ikke er i overensstemmelse
med bygningernes oprindelige udformning.

S. 8-9:
Kærgården er særligt bevaringsværdig og skal derfor
så vidt muligt bevares i sin oprindelige udformning:
”De bygninger, der er omfattet af lokalplanens bevaringsbestemmelser … må ikke ombygges eller nedrives uden særlig tilladelse fra byrådet. I tilknytning til
lokalplanen er der udarbejdet en bevaringsvejledning, som skal følges ved ombygninger. De særligt
bevaringsværdige bygninger – Rendebækgård, Kærgården, Kærhuset, Cornelen og Furesøgård – skal så
vidt muligt bevares i deres oprindelige udformning. I
bevaringsvejledningen er der retningslinjer for visse
ændringer, der har til formål at genskabe bygningsdetaljer, som er gået tabt ved ombygninger.”

I dette lys er de gennemførte ændringer ikke sket i
henhold til lokalplanen, da antallet af døråbninger,
dørenes udseende, store glaspartier og franske
altaner ikke er traditionelle eller oprindelige elementer. Herudover er tilsyneladende (uvist hvornår,
jf. ældre fotos) fjernet to fløjporte i østlængen
(stablerne fra hængslerne er bevaret i murværket),
der ligeledes ikke stemmer overens med
lokalplanens fokus på at bevare de oprindelige dele.
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I det tredje punkt under §1 anvendes vendingen
‘føres tilbage’, dvs. at bygningernes udformning skal
være tættere på den oprindelige end på en nutidig.
I dette lys er de gennemførte ændringer ikke sket i
henhold til lokalplanen, da antallet af døråbninger,
dørenes udseende, store glaspartier og franske
altaner ikke er traditionelle eller oprindelige
elementer, men har en udformning, der snarere
hører til en senere tids villa- eller parcelhusbyggeri
og dermed er langt fra en oprindelig udformning jf.
punkt tre.

I lokalplanens formål er der på s. 36 endvidere
beskrevet formål om tilbageføring af de særligt
bevaringsværdige bygninger, som Kærgården hører
til:

I dag er døre og vinduer, såvel de ældre som dem,
der er kommet til i 2009 og 2017, malet hvide og er
dermed ikke i overensstemmelse med lokalplanens
krav om, at de jf. byggeskikken skal være blå eller
grønne. Bræddegavle er ligeledes malet hvide, men
skal jf. lokalplanen være brunbejdsede.

På s. 12 i lokalplanen er der en kort
bevaringsvejledning for materialer og farver, der
gælder for bl.a. Kærgården:
•

Facade: Hvidkalket med sort sokkel

•

Tag: stråtækt

Det er uvist, hvornår disse farveændringer er
foretaget.

•

Bræddegavl og trempel: brun bejdse

•

Vinduer, døre og porte: blå eller grøn

I bygningerne findes forskellige typer af ældre
vinduer, mens de i 2009 og 2017 etablerede
vinduer/døre har ændret tidligere mindre
vinduesåbninger på to eller tre fag til store
muråbninger med terrassedøre i, især tofløjede.
Lokalplanen anviser udtrykkeligt de dør- og
vinduestyper, der må anvendes, og hverken anskuet
som nye vinduer eller nye døre opfylder de
etablerede vinduer/døre lokalplanens krav. Døre skal
nemlig være fyldningsdøre eller glatte bræddedøre,
og ikke som her tofløjede terrassedøre med glas i
hele højden, selv om opsprosningen er tilpasset en
opdeling af ældre vinduer.

S. 14:
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Stråtagene er flot bevaret, og stuehuset er helt
nytækket. Mod gårdspladsen er en kvist, der jf.
ældre foto fra bevaringsvejledningen har været der
tidligere. Kvistens form og proportionering er god,
om end kvisten er lidt for stor.

S. 14:
“De eksisterende stråtage bevares ... Der må kun
undtagelsesvis laves nye kviste eller ovenlysvinduer,
efter særlig tilladelse fra byrådet.”

I to gavle er der etableret dør-/vinduespartier med
franske altaner. Dørene er jf. ovenfor ikke udformet
på traditionel vis, og altaner må slet ikke udføres,
hvis de er fremmede ift. byggeskikken. Døre med
glas i hele højden og franske altaner, der oven i
købet er placeret i gavltrekanternes mindre væg-/
murflade, der således taber balancen ift. en
traditionel opdeling med mere murflade end
muråbning, er ikke traditionel byggeskik, og
ændingerne er således ikke i overensstemmelse med
lokalplanen.

s. 15:
“... der må i øvrigt ikke udføres altaner,
overdækkede balkoner og terrasser, baldakiner,
udvendige vindfang og lignende bygningsdele, som
virker fremmede i forhold til den traditionelle
byggeskik.”

Jf. ovenfor.

s. 41:
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Min kommentar

Fra bevaringsvejledningen til Lokalplan 43

‘Elementer fra de nye parcelhuse’ kan f.eks. være de
tofløjede døre med glas i hele højden og de franske
altaner med glasværn. Det understreges her i
vejledningen, at sådanne tiltag ikke kun har
betydning for den enkelte bygning, men for hele
landsbyen. Det er de nye tofløjede døre på
vestgavlen af stuehuset og i den vestlige del af
sydfacaden (begge dele ændringer fra 2017), der har
størst betydning for landsbyen som helhed, da især
vestgavlen er meget synlig ved forten og gadekæret.

s. 10

I beskrivelsen af eksisterende forhold i
bevaringsvejledningen fra 1979 nævnes nogle af de
dele, der i dag fremstår anderledes:

s. 56:

“Nogle gavltrekanter med mørk brun
bræddebeklædning”: I dag er brædderne på
nordgavlen ved indkørslen malet hvide, hvor de skal
være brunbejdsede. Beklædningsmetoden med
brædder 1 på 2 er i overensstemmelse med
vejledningen.
“Indgangsdør med lodret glasparti og glasudhæng”:
Døren var på besigtigelsestidspunktet ved at blive
udskiftet. Tilsyneladende bevares det lodrette
glasparti med ny vinduesramme, og der isættes en
ældre, dekoreret genbrugsdør. Det lodrette
glasparti er fremmed for en ældre tids byggeskik,
hvor den bredere muråbning som regel har haft en
tofløjet indgangsdør. Den ‘nye’ dør er nok lidt for fin
i sin udformning til en enkel bondegård, men der er
dog tale om en forbedring ift. tidligere.
“Små staldvinduer med buet overkant, porte og
stalddøre i revlekonstruktion”: Der er bevaret flere
små staldvinduer samt udskiftet en del pga. kravene
til hestehold. De nye vinduer har ligeledes buet
overkant og signalerer stadigvæk tydeligt, at (dele
af) østlængen fortsat er en funktionsbygning. Der er
ligeledes bevaret en del traditionelle revledøre og
-porte, mens portfløjene fra portgennemgangen i
østlængen er fjernet (uvist hvornår); her er på hver
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facade i hele portåbningen isat store, nye dør- og
vinduespartier med opsprosning, i sig selv nydeligt
udført, men uden reference til såvel portåbning som
bygning, da de har mere udtryk af glasveranda eller
‘orangeri’.
“Ny vippeport i nordgavlen”: Der er stadig en
portåbning her, men da den stammer fra en
tidligere ombygning ved en tidligere ejer, inddrager
jeg den ikke.
Under ‘Bemærkninger’ er nævnt en række steder,
hvor der kan ske forbedringer:
Hoveddøren: Er i gang med at blive udskiftet til et
ikke optimalt, men dog bedre resultat jf. ovenfor.
Glasudhænget: Er blevet fjernet, og i forbindelse
med nytækning er der etableret et udhæng i
stråtaget; det er ikke en oprindelig løsning, men den
er udmærket.
Facaderne i stuehuset er lidt urolige: Det skyldtes på
tidspunktet for vejledningen de forskellige
vinduesformater, mens det i dag primært skyldes de
store, nye tofløjede terrassedøre, der godt nok er
ensartede, men giver for store murhuller ift.
murfladen, og som dørtype med glas i hele højden
ikke følger den traditionelle byggeskik.
Farveholdningen er god og bør bevares: Jf. sorthvide fotos fra vejledningen har vinduerne på det
tidspunkt mørke farver (de skal være enten blå eller
grønne), mens de i dag er hvide.
Kvistenes udformning svarer til den anbefalede
buede kvist, omend kvisten i stuehuset er lidt for
stor ift. den påkrævede “lille buede tagkvist” – da
der ikke er øvrige kviste i denne tagflade, går det
dog an, idet tagfladen stadig opfattes som én stor,
samlet tagflade uden at være ‘gennemhullet’ af for
store eller for mange kviste. Det er dog et forhold,
man fremover skal være opmærksom på, da en
tagflade hurtigt mister sin flade-karakter ved for
mange og/eller for store kviste.

s. 69:
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Der er i stuehuset anvendt forskellige
vinduesformater, der hører til forskellige tider, f.eks.
både tofagsvinduer med to eller fire rammer og
trefagsvinduer med seks rammer. Et kendetegn ved
landhuse er ofte, at de har rolige, taktfaste facader,
hvor der sammenlagt er mere murflade end
muråbninger. Umiddelbart er det ikke de forskellige
traditionelle vinduesformater, der forstyrrer
facaderne mest i dag, men de nye vindues-/dørpartier, der er tofløjede og har glas i hele højden. De
giver både en mere ‘hullet’ facade, dvs. med en
mere skæv fordeling mellem murflade og
muråbninger, og repræsenterer en utraditionel
dørtype: I vejledningen står der, at såvel døre som
vinduer skal respektere de traditionelle
dimensioner, og at havedøre bør være fyldingsdøre
evt. med glas i den øverste halvdel; døre med
lukkede felter, i det mindste i den nederste del,
fæstner nemlig visuelt bygningen til jorden og giver
den en ’bund’. Ingen af delene er opfyldt her. Dette
gælder ligeledes de store glaspartier i den tidligere
portgennemgang i østlængen.

s. 70:

I udlængerne er en del af de traditionelle små,
fladbuede staldvinduer af jern skiftet ud til nye og
lidt større vinduer, ligeledes af jern/stål og med
fladbuet overside. Dette skyldes krav ifm. hestehold.
Jf. vejledningen kan der ved ændret anvendelse
tillades udskiftning af de traditionelle vinduer med
større vinduer, hvis det er nødvendigt for
anvendelsen, og hvis det kan gøres uden at antaste
bevaringsværdierne. Da vinduesformen er
videreført med den fladbuede afslutning, da
balancen mellem murflade og muråbninger stadig er
opretholdt, og da (dele af) bygningen stadig er
aflæselig som udlænge, virker ændringen her
udmærket.
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Min kommentar

Ofte forekommende anbefalinger fra SAVEregistrering og sagsbehandling

Ejerne har tydeligvis gjort sig umage med at finde
nogle døre/vinduer med spinkle sprosser. I dette
tilfælde er det derfor ikke opsprosningen eller
sprossernes dimension, der er uheldig, men at
formaterne på døre/vinduer er for store og
udformningen utraditionel.

”Ved næste udskiftning af vinduer og døre bør vælges nye vinduer med spinklere sprosser og døre, der
passer bedre til et ældre hus.”

Landbygninger er ofte enkle og uprætentiøse bygninger med få og enkle dekorationer f.eks. som her i
form af murede gesimser og markerede stik over
døre og vinduer i stuehuset. Når nye typer af døre/vinduer, der i deres formater og udtryk snarere
hører til villa-/parcelhusbyggeri, introduceres, begynder det enkle udtryk at forsvinde.

”Bevar det enkle og uprætentiøse udtryk af landbygning.”

For udlængernes vedkommende er det typisk, at
udtrykket er endnu enklere, og at der er meget murflade ift. muråbninger. Til trods for, at dele af øst- og
vestlængen tilsyneladende er inddraget til boligformål, er udlængerne stadig aflæselige som funktionsbygninger med enkelt udtryk, små vinduer, revleporte m.v.

”Glasdøre / terrassedøre med glas i hele højden er
generelt fremmede for et historisk hus og kan med
fordel skiftes til døre med et fast/lukket nedre felt.”

”Bevar det funktionelle og uprætentiøse udtryk med
små muråbninger i murfladen, der er typisk for udlænger.”
”Enkel og velproportioneret typisk funktionsbygning
med meget murflade ift. muråbninger med revledøre, port, luger og små jernvinduer.”
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Vurdering og anbefalinger

Ifølge oplysninger modtaget på stedet af ejeren er der under den nuværende ejer udført ændringer på
bygningerne af to omgange i hhv. 2009 og 2017. Ændringerne kommenteres kortfattet i nedenstående
oversigt på baggrund af oversigterne i afsnittet ‘Bevaringshensyn’ ovenfor.
Som baggrund for anbefalingerne ligger også nogle generelle overvejelser ift. ændringer på bevaringsværdige
bygninger og helheder, som jeg tager med i min vurdering:
•

Bevaringsværdige bygninger skal kunne anvendes i vor egen tid med et vist hensyn til udnyttelse og komfort. Hvis ændringer udføres på en respektfuld måde, kan dette ofte lade sig gøre uden at miste de væsentligste bevaringsværdier.

•

Normalt kan historiske huse godt tåle at blive ændret og bygget om, uden at deres værdier går tabt, hvis
der blot er tale om enkelte ændringer med respekt for husets karakter. En enkelt ’uheldig’ ændring kan
som regel også accepteres, hvis der i øvrigt ikke er foretaget ændringer, der er fremmede for huset. Men
når der er en hel række af ’uheldige’ ændringer, bliver det samlede indgreb for voldsomt og efterlader en
bygning, hvor der efterhånden ikke er mange bevaringsværdier tilbage. Dette kan ske, både når flere ændringer foretages på én gang, og når enkelte ændringer sker over tid, hvor der bid for bid ædes af de oprindelige kvaliteter, indtil tålegrænsen er overskredet. Flere ændringer kan på denne måde efterhånden
slette spor og fjerne bevaringsværdierne, selv om den enkelte ændring i sig selv synes ubetydelig. Det bør
der tages højde for ved tilladelser/dispensationer.

Ændringer 2009
Udførte arbejder:
Østlænge: Etableret glasparti i tidligere
portgennemgang, der går hele vejen gennem
længen. Stablerne fra porthængslerne er bevaret i
murværket.
Udført i henhold til bevaringsbestemmelser:
Nej.
Anbefaling:
Det er positivt, at stablerne i murværket er bevaret.
Det vil umiddelbart være acceptabelt at ændre den
tidligere portgennemgang til et inderum som i dag,
hvis ændringen får mere karakter af netop portrum
end af glasveranda. Det kan f.eks. ske ved at
genskabe portfløjene med revleporte og evt.
etablere et mere enkelt og ikke sprosseopdelt
glasparti bag portfløjene.
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Udførte arbejder:
Gavlpartier på vestlænge og på stuehus (sydlænge):
Etableret franske altaner.
Dør i stueetagen i stuehus (sydlænge).
Udført i henhold til bevaringsbestemmelser:
Nej.
Anbefaling:
Det er voldsomt for en gavltrekant at blive ‘hullet’ af
store muråbninger, og (franske) altaner er i det hele
taget fremmede elementer i et gavlparti på en gård.
Der bør højst kunne etableres mindre vinduer i en
gavltrekant.
Til trods for, at denne del af bygningen jf. ældre
fotos har haft udtryk af udlænge med små vinduer,
kan selve døråbningen i stueetagen i sydlængen
umiddelbart godt accepteres, så længe der ikke
etableres flere døråbninger, mens selve døren med
glas i hele højden ikke er i overensstemmelse med
bevaringsbestemmelserne.
Udførte arbejder:
Øst- og nordlænge: En del af de tidligere små staldvinduer er udskiftet til større vinduer.
Udført i henhold til bevaringsbestemmelser:
Ja, delvis – godt nok er der sket en ændring, men
den skyldes krav til funktionen (hestehold).
Anbefaling:
De udførte arbejder kan accepteres. De er udført
pga. krav til funktionen, og de traditionelle vinduers
udformning med fladbuet afslutning er fastholdt,
samtidig med at balancen mellem murflade og
muråbninger ikke er forrykket; udtrykket af udlænge
med meget murflade er bevaret. Der er stadig
bevaret enkelte af de ældre, traditionelle, små
jernvinduer, og de bør fastholdes.
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Ændringer 2017
Udførte arbejder:
Gavlparti på stuehus (sydlænge) mod vest: Etableret
nye muråbninger med nye dør-/vinduespartier i
stueetagen.
Udført i henhold til bevaringsbestemmelser:
Nej.
Anbefaling:
Det virker voldsomt i gavlen at etablere dør-/vinduespartier i så stor en del af murfladen; balancen
mellem murflade og muråbninger er forskubbet, og
bygningen mister med de store glaspartier visuelt sin
’bund’. Det tilbageværende stik fra en tidligere åbning er bevaret, men passer ikke ift. den nye døråbning, og de øvrige åbninger har ikke et fladbuet stik,
som ellers er den traditionelle løsning.
Der har jf. ældre fotos tidligere været en døråbning i
midten, og det kan der umiddelbart stadig godt være
inkl. en trappe ned til terræn. Selve døren bør dog
udskiftes jf. bevaringsbestemmelserne.
De to store dør-/vinduespartier på hver side af midterdøren er for voldsomme og bør ændres til vinduespartier i traditionelle formater.
Udførte arbejder:
Sydfacaden på stuehus (sydlænge): Etableret nye
muråbninger med nye dørpartier, hvor der tidligere
var vinduer.
Udført i henhold til bevaringsbestemmelser:
Nej.
Anbefaling:
I sydfacaden har der i forvejen været forskellige
vinduesformater samt en dør ud til haven; denne dør
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er nyere, men overholder kravene til et lukket felt
nederst, mens den øverste del har glas. De to nye
døre er jf. ældre fotos etableret i hhv. et tofags- og
et trefagsvindue; det tofags vindue afsløres også af
det tilbageværende stik, der er smallere end det nye
murhul. Døråbningerne er ifølge ejerne udført i
samme størrelse for at gøre facaden mere
harmonisk.
Facaden kan umiddelbart godt tåle endnu en
døråbning uden at miste balancen mellem murflade
og muråbninger, men der bør kun være én udover
den eksisterende og ikke som nu to lige ved siden af
hinanden, og dørens udformning bør følge
bevaringsbestemmelserne. Vindue bør herefter
retableres.
Det er vigtigt, at der ikke efterfølgende gives tilladelse til flere døråbninger, så murfladerne bliver ’gennemhullet’; murene bør kunne opfattes som flader,
der er større end dør- og vinduesarealet.

Det er mit indtryk, at ejerne gør et stort stykke arbejde for at vedligeholde og passe på Kærgården og har
gode tanker bag de ændringer, de har gennemført. Det ændrer dog ikke på, at arbejderne bortset fra de nye
staldvinduer ikke er udført i henhold til bevaringsbestemmelserne.

Dorthe Bendtsen, oktober 2017
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