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Hvor går det galt 
•  Vinduer  -  Tagrender 

•  Døre   -   Kviste 

•  Facader  -   Udvendige detaljer 

•  Taget   -   Indvendige detaljer 

•  Skorstene  -   Omgivelserne 

 



Bevaringsværdige Bygninger 
Sikring af bevaringsværdierne 
 
Ny viden: 
•   Kalk, mørtel og murværk.  
 Luftkalkmørtelens styrkeegenskaber 
 kopi af ’Middelaldermørtel’ 
 ’Diodepuds’ 
 Naturlig hydraulisk kalk 
 De nye normer for bindemidler i mørtler 
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•   Overfladebehandling af murværk og puds med hvidtekalk og kalkfarver 
 Porøs overfladebehandling 
 Kaseinkalk m.m. 
 



1:   Gamle bygninger kræver andre materialer end nye huse 
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3:   Gamle bygninger kræver et sæt overordnede holdninger 

      - et Bevarings-Kodex   



P R I N C I P P E R 
for istandsættelse, ombygning og modernisering af eksisterende bygninger - 
samt indpasning af nye huse i eksisterende bygningsmiljøer. 
  
1. Alle indgreb, små eller store, på eller omkring eksisterende bygninger, skal bygge på en 

metodisk, historisk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisætning, der 
forudsætningen for et maksimalt kendskab til bygningen - og et kvalificeret og 
respektfuldt projekt. 

  
2. Bevar så meget som muligt af de originale materialer, elementer og strukturer ved 

at reparere frem for at skifte ud - også så slid og patina kan bibeholdes. Dette bevarer 
husets sjæl og atmosfære og repræsenterer ægte genbrug. 
 

3. Nye materialer og elementer i eksisterende bygninger, og nye bygninger, skal 
respektere og harmonere med de eksisterende materialer, elementer og strukturer. 
Samt den lokale byggeskik. 
 

4. Benyt konsekvent de klassiske byggematerialer, konstruktioner og 
håndværksmetoder, som ældre bygninger er opført med. De har bevist deres 
bæredygtighed og repræsenterer langsigtet kvalitet frem for kortsigtet kvantitet. 
 

5. Skab eller genskab stedets/bygningens arkitektoniske helhed – både samlet 
og i detaljen. Ikke mindst gennem enkelhed, ægthed og historisk autenticitet.  

 



Byggetekniske  
forhold 
 



Kilderækkefølge ved retablering 
1  Husets alder.  
2  Gamle billeder. 
3  Spor i bygningen.  
4  Egnstraditioner.  
5  Tidsnøgle, f.eks. for vinduer, døre, paneler, stuk  
 
Håndværksmæssige principper 
1   Enkelhed, prunkløshed og stilfuld stilfærdighed 
2  Spil sammen med de eksisterende elementer 
3  Følg den oprindelige udførelse – uden kompromisser 
4  Anvend de traditionelle, ægte og ærlige materialer 
5   Skab arkitektonisk helhed 
 

Retablering/ 
Bevaringsmæssig forbedring 

















Reparation  

























Udskiftning med nye elementer, udført som kopier af de oprindelige 















INFORMATION OM 
BYGNINGSBEVARING 2014 
http://www.kulturstyrelsen.dk/information-om-bygningsbevaring-2014/ 
 
1. Arkitektur og byggeskik 
2. Planlægning og projektering 
3. Facader og ydervægge 
4. Tage 
5. Døre og vinduer 
6. Trapper 
7. Skorstene og ildsteder 
8. Materialer 
9. Overfladebehandling 
10. Vedligeholdelse 
11. Råd- og svampeskader 
12. Køkken og bad samt installationer 
13. Energiforbedring 
14. Haver og udearealer 
15. Beskyttelse og sikring 
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Forside 
Rådgivning 
Bygningssyn 
Kurser 
Anvisninger 

Murværk og facader 
Bindingsværk 
Vinduer 
Smedejern 
Støbejern 
Overfladebehandling 
Sandsten 
Interiører 
Tage 

Håndværkere 
Materialer 
Forskning 
Artikler 
Bøger 
Links 

Center for Bygningsbevaring i RAADVAD                   www.bygningsbevaring.dk 

Raadvad's Bygningsbevarings-anvisninger 
Center for Bygningsbevaring i Raadvad har i gennem forskellige forskningsprojekter erhvervet en ny 
og specialiseret viden om ældre byggeteknik, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder. 
Denne viden har stor betydning for den løbende vedligeholdelse og istandsættelse af ældre 
bygninger – og dermed på bevarelsen af dansk bygningskultur.  
  
For at videregive denne viden på et direkte praktisk plan, til husejere, håndværkere og rådgivere, der 
arbejder med vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger, har Centeret udarbejdet en 
række Bygningsbevarings-anvisninger skrevet af arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup.  
  
Koordinering  
Anvisningerne på er koordineret med bogen 'Huse med sjæl' af Søren Vadstrup og med 
Kulturarvsstyrelsens 'Information om Bygningsbevaring' på www.kulturarv.dk  
  
Kulturarvstyrelsens 'Information om Bygningsbevaring'  
Kulturarvstyrelsens 'Information om Bygningsbevaring' er oprindeligt en stor 'samlemappe' med 76 
Informationsblade om Bygningsbevaring, skrevet af en række af Styrelsens daværende 
restaureringskonsulenter i årene 1989-1992. Mappen skulle købes, men de enkelte 
Informationsblade kunne fås gratis hos kommunernesTekniske Forvaltninger.  
  
I 2001 blev alle 76 Informationsblade gennemgået, opdateret og suppleret af arkitekt m.a.a. Søren 
Vadstrup samtidigt med at de blev lagt ud på Styrelsens hjemmeside til fri afbenyttelse. I 2006 er 
'Informationsbladene' i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens navneskift (fra Skov- og Naturstyrelsen) 
atter blevet gennemgået og er nu udkommet som CD-rom. 

 

Om Center for Bygningsbevaring Medarbejdere Kontakt Søg  

http://www.kulturarv.dk/


ANVISNINGER til bygningsbevaring  
Fra Center for Bygningsbevaring i RAADVAD 
www.bygningsbevaring.dk 
 
Murværk og facader 
Facadeafrensning 
Efterisolering af murede huse 
Vedligeholdelse af murede og pudsede facader 
 
Sokler 
Indgreb mod grundfugt og salte i murværk 
Udførelse af sokkelpuds 
Overfladebehandlinger af sokler med kalkfarve og 
trætjærefarver 
 
Blank mur 
Reparationer på blank mur 
Udførelse af brændte fuger 
Udførelse af murede stik 
Restaurering af formsten og terracotta på facader 
Mørtelfuger ved vinduer 
 
Tyndpuds 
Tyndpuds på facader 
 
Dækkende puds 
Reparationer og nyt puds på facader 
Farvet puds på facader, uden skjolder 
 
Overfladebehandling 
Farvesætning af facader 
Spørgsmål og svar om overfladebehandling på facader 
Kalkning med hvidtekalk og kalkfarver på facader 
Kalkvandslasering af murværk 
Linoliemaling på puds 
 
Bindingsværk 
Bindingsværkshuse i Danmark 
Istandsættelse af bindingsværk 
Vedligeholdelse af bindingsværk 

Maling og overfladebehandling 
Bestemmelse af eksisterende malingstyper 
Miljøvenlig afrensning af gammel maling 
Maling på træ med linoliemaling 
Spørgsmål og svar om linolie 
Spørgsmål og svar om linoliemaling 
Bekæmpelsesmidler mod råd og svamp 
Lasering med linoliemaling 
Maling med trætjære og trætjærefarve 
Spørgsmål og svar om overfladebehandling på 
facader 
Kalkning med hvidtekalk og kalkfarver på facader 
Kalkvandslasering på murværk 
Linoliemaling på puds 
Miljøvenlig rustbeskyttelse af jern 
 
Vinduer 
Bestemmelse af eksisterende malingstyper 
Miljøvenlig afrensning af gammel maling 
Forkert behandling af gamle vinduer 
Spørgsmål og svar om linolie 
Spørgsmål og svar om linoliemaling 
Bekæmpelsesmidler mod råd og svamp 
Maling på træ med linoliemaling 
Mørtelfuger ved vinduer 
Almindelig vedligeholdelse af vinduer 
Nænsom istandsættelse af vinduer 
Total istandsættelse af vinduer 
Vedligeholdelses-program for linoliemalede vinduer 
Energiforbedring af ældre vinduer 
Nye vinduer til ældre huse 
Spørgsmål og svar om istandsættelse eller udskiftning 
af gamle vinduer 
 
Døre 
Istandsættelse af udvendige døre og porte 
 

Smedejern og støbejern 
Istandsættelse af smedejern på bygninger 
Nyfremstiling af smedejern på bygninger 
Istandsættelse af støbejern på bygninger  
Udførelse af nyt støbegods i støbejern  
Miljøvenlig rustbeskyttelse af jern 
 
Sandsten 
Facadedekorationer i sandsten 
 
Tage 
Vedligeholdelse af stråtage 
Brandsikring af stråtage 
 
Interiører 
Gipsloftets historie 
Istandsættelse af stuklofter 
Hvidtning af lofter med mosfarve 
Maling med limfarve på vægge og lofter 
 
Murede skorstenspiber på ældre huse 
Murede skorstenspiber på ældre huse 
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http://bygningsbevaring.dk/files/anvisninger/rep_blank_mur.pdf
http://www.bygningskultureltraad.dk/doc/files/Anvisninger/Istandsættelse af støbejern på bygninger, red. 15.03.05.pdf




Ny viden om: 
 
Genoplægning af tegltage 
 
Murværk, kalk og mørtel 
 
Restaurering af facader 
  
Farvesætning af facader 
  
Gamle vinduer af træ 
  
Nye vinduer af træ 
 
 
 



Murværk, kalk og mørtel 
 
•   5 slags mørtler/puds med forskellige egenskaber og anvendelser 
 
•   Portlandcement må kun benyttes til begrænsede områder på ældre bygninger 
 aldrig på murede sokler og ældre facader 
 
•   Opbygning af pudslag med fint på groft 
 
•   Hvidtekalk og kalkfarver afslutter porøsiteten – plastikmaling lukker 
 
•   Hvidtekalk og kalkfarvers påføring og holdbarhed 
 sammenlignet med f.eks. plastikmaling 
 



5 slags mørtler til bygningsbevaring 

Søren Vadstrup: KALK, MØTREL og 
PUDS   september 2011 



Mørtlernes egenskaber 



Pont du Gard ved Nimes 





Pudsanalyse på en 2000 år gammel, stadig intakt puds i vandkanalen på en romersk aqvadukt Pont du Gard ved Nimes i Frankrig. 
Pudsen består af to gange tre lag af stigende finkornethed, udad, for at vende kapilarsugningen rigtigt. Herudover er der 3 for-
skellige tilslagsmaterialer i de tre pudslag: Inderst trækul, i midten murstenspulver og yderst marmorknus. Porestrukturen er bevidst 
udformet på denne måde for at holde vandet inde i akvaduktens vandkanal, idet der opnås en totalt vandtæt pudsstruktur. 
Fra bogen: ’Techniques et pratique de la CHAUX’ udgivet af ÉCOLE D’AVIGNON i Avignon, der var Raadvad-Centerets franske 
partner i et EU-forskningsprojekt om ’Kalk, mørtel og puds på facader’ i 1995. 





Sokler 
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Facade-produkter/ 
Tekniske krav 

Bevarings- 
evne 

Vedligehold- 
evne 

Genbehandl- 
intervaller 

Miljø og 
arb.miljø 

Patinering 
Æstetik 

Hvidtekalk og 
kalkfarver 

A A B D A 

Kalkvandslasering A B B C A 

Sandkalk A A A D A 

Silikatmaling A A A D C 

Cementmaling B C A D C 

Linoliemaling A A B B A 

Temperafarver A A B A A 

Acrylplastmaling C C B A C 

Olieemulsionsmaling C C B A C 

Kunstgummimaling C B B D D 

Sætter de 10 mest anvendte facadebehandlingsprodukter til udvendigt murværk ind i et 
skema med de 5 overordnede kriterier til en god facadebehandling på ældre bygninger, og 
vurderer produkterne efter en skala fra A-E, hvor A står for det mest hensigtsmæssige 
produkt, får man følgende skematiske oversigt 
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De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
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Du må ikke: 
  

1. Udskifte husets originale materialer, der ikke er vejr-nedbrudte, med nye. 
Først og fremmest vinduer, døre, gulve, lofter og skillevægge. 
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ældre huse 
 
Du må ikke: 
  

1. Udskifte husets originale materialer, der ikke er vejr-nedbrudte, med nye. 
Først og fremmest vinduer, døre, gulve, lofter og skillevægge. 

2. Udskifte vejr-nedbrudte materialer, f.eks. tegltage, stråtage, bindingsværk, 
facadepynt, med nye i andre materialer eller udførelser. 

3. Fjerne arkitektoniske detaljer på facaderne eller i husets rum, f.eks. 
vinduesindfatninger, gesimser og bånd, terracotta-elementer, loftsstuk etc. 

4. Overpudse murstensfacader med en tynd cementpuds, der bl.a. dækker 
mønstermurværk, eller afrense murstensfacader med kemisk afrensning eller 
sandblæsning. 

5. Over-romantisere huset med falske, pålimede vinduessprosser, falske 
trævinduer af plastik eller aluminium, buede rudeglas, gamle vognhjul, 
blomster-kasser under vinduerne etc. Etc. 

6. Palæ-liggørelse af almindelige, stilfærdige enfamiliehuse med sortglaserede 
tegl, falske støbejernslamper af plastik, græske betonsøjler, snoede 
skorstenspiber og ’krøllede’smedejernslåger ved indkørslen. 

7. Ødelægge husets arkitektoniske helhed i detaljerne, i huset selv og i forhold til 
nabohusene og omgivelserne. 

 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

1. Bevare husets originale dele ved at reparere disse i stedet for at skifte ud. Det 
vil altid være de ældste og mest originale dele af huset, der er de mest 
spændende og interessante (og kostbare), ikke de nye ting, vi putter i det.   

 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

1. Bevare husets originale dele ved at reparere disse i stedet for at skifte ud. Det 
vil altid være de ældste og mest originale dele af huset, der er de mest 
spændende og interessante (og kostbare), ikke de nye ting, vi putter i det.   

2. Benytte de samme materialer og udformninger, som bygningen er opført med. 
Vi har flere hundrede års erfaringer med de klassiske byggematerialer og 
håndværksmetoder, så der er ingen grund til ikke fortsat at benytte dem.   

 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

1. Bevare husets originale dele ved at reparere disse i stedet for at skifte ud. Det 
vil altid være de ældste og mest originale dele af huset, der er de mest 
spændende og interessante (og kostbare), ikke de nye ting, vi putter i det.   

2. Benytte de samme materialer og udformninger, som bygningen er opført med. 
Vi har flere hundrede års erfaringer med de klassiske byggematerialer og 
håndværksmetoder, så der er ingen grund til ikke fortsat at benytte dem.   

3. Gøre så lidt som muligt ved huset. Pas især på meget modeprægede indgreb, 
der er imod husets natur og arkitektur. (Vinkelstuer, termovinduer, 
facadeafrensning, sortglaserede tagsten).  

 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

1. Bevare husets originale dele ved at reparere disse i stedet for at skifte ud. Det 
vil altid være de ældste og mest originale dele af huset, der er de mest 
spændende og interessante (og kostbare), ikke de nye ting, vi putter i det.   

2. Benytte de samme materialer og udformninger, som bygningen er opført med. 
Vi har flere hundrede års erfaringer med de klassiske byggematerialer og 
håndværksmetoder, så der er ingen grund til ikke fortsat at benytte dem.   

3. Gøre så lidt som muligt ved huset. Pas især på meget modeprægede indgreb, 
der er imod husets natur og arkitektur. (Vinkelstuer, termovinduer, 
facadeafrensning, sortglaserede tagsten).  

4. Bevare slid og patina – gamle huse må godt se gamle ud. 
 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

1. Bevare husets originale dele ved at reparere disse i stedet for at skifte ud. Det 
vil altid være de ældste og mest originale dele af huset, der er de mest 
spændende og interessante (og kostbare), ikke de nye ting, vi putter i det.   

2. Benytte de samme materialer og udformninger, som bygningen er opført med. 
Vi har flere hundrede års erfaringer med de klassiske byggematerialer og 
håndværksmetoder, så der er ingen grund til ikke fortsat at benytte dem.   

3. Gøre så lidt som muligt ved huset. Pas især på meget modeprægede indgreb, 
der er imod husets natur og arkitektur. (Vinkelstuer, termovinduer, 
facadeafrensning, sortglaserede tagsten).  

4. Bevare slid og patina – gamle huse må godt se gamle ud. 
5. Foretræk kvalitet og den ægte vare, når denne nu findes og tilmed er bedre og 

billigere end diverse forlorne simili-produkter 
 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

1. Bevare husets originale dele ved at reparere disse i stedet for at skifte ud. Det 
vil altid være de ældste og mest originale dele af huset, der er de mest 
spændende og interessante (og kostbare), ikke de nye ting, vi putter i det.   

2. Benytte de samme materialer og udformninger, som bygningen er opført med. 
Vi har flere hundrede års erfaringer med de klassiske byggematerialer og 
håndværksmetoder, så der er ingen grund til ikke fortsat at benytte dem.   

3. Gøre så lidt som muligt ved huset. Pas især på meget modeprægede indgreb, 
der er imod husets natur og arkitektur. (Vinkelstuer, termovinduer, 
facadeafrensning, sortglaserede tagsten).  

4. Bevare slid og patina – gamle huse må godt se gamle ud. 
5. Foretræk kvalitet og den ægte vare, når denne nu findes og tilmed er bedre og 

billigere end diverse forlorne simili-produkter 
6. Almindelige ældre huse i Danmark repræsenterer en helhed, enkelhed og 

stilfærdig stilfuldhed i deres byggeskik og arkitektoniske udtryk, der er en 
vigtig del af husenes bevaringsværdi og identitet. Vent med at bygge huset om, 
til du har fundet denne – ved at kende huset godt. 

 



De syv dødssynder 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige dødssynder overfor 
ældre huse 
 
De indgreb, du foretager i ældre huse skal i stedet: 
 

1. Bevare husets originale dele ved at reparere disse i stedet for at skifte ud. Det 
vil altid være de ældste og mest originale dele af huset, der er de mest 
spændende og interessante (og kostbare), ikke de nye ting, vi putter i det.   

2. Benytte de samme materialer og udformninger, som bygningen er opført med. 
Vi har flere hundrede års erfaringer med de klassiske byggematerialer og 
håndværksmetoder, så der er ingen grund til ikke fortsat at benytte dem.   

3. Gøre så lidt som muligt ved huset. Pas især på meget modeprægede indgreb, 
der er imod husets natur og arkitektur. (Vinkelstuer, termovinduer, 
facadeafrensning, sortglaserede tagsten).  

4. Bevare slid og patina – gamle huse må godt se gamle ud. 
5. Foretræk kvalitet og den ægte vare, når denne nu findes og tilmed er bedre og 

billigere end diverse forlorne simili-produkter 
6. Almindelige ældre huse i Danmark repræsenterer en helhed, enkelhed og 

stilfærdig stilfuldhed i deres byggeskik og arkitektoniske udtryk, der er en 
vigtig del af husenes bevaringsværdi og identitet. Vent med at bygge huset om, 
til du har fundet denne – ved at kende huset godt. 

7. Skab eller genskab husets arkitektoniske helhed, både i detaljen, i huset selv 
og i forhold til nabohusene og omgivelserne – og bevar husets sjæl. 

 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 
1. Før man gør noget som helst skal man undersøge årsager og virkning til eventuelle 

skader eller nedbrudte dele. Få hjælp til dette fra folk med konkrete erfaringer med 
bygningsbevaring med traditionelle materialer og metoder. 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 
1. Før man gør noget som helst skal man undersøge årsager og virkning til eventuelle 

skader eller nedbrudte dele. Få hjælp til dette fra folk med konkrete erfaringer med 
bygningsbevaring med traditionelle materialer og metoder. 

2. Man må aldrig påføre for hårde, stærke og tætte materialer på ældre huses materialer. 
Da disse er svage, skal det man reparerer med, maler med eller beskytter med være 
endnu svagere. Her er materialer som linoliemaling, hvidtekalk, kalkmørtel eller 
hydraulisk kalkmørtel bedre end plastikmaling og cement. 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 
1. Før man gør noget som helst skal man undersøge årsager og virkning til eventuelle 

skader eller nedbrudte dele. Få hjælp til dette fra folk med konkrete erfaringer med 
bygningsbevaring med traditionelle materialer og metoder. 

2. Man må aldrig påføre for hårde, stærke og tætte materialer på ældre huses materialer. 
Da disse er svage, skal det man reparerer med, maler med eller beskytter med være 
endnu svagere. Her er materialer som linoliemaling, hvidtekalk, kalkmørtel eller 
hydraulisk kalkmørtel bedre end plastikmaling og cement. 

3. Der må ikke kunne lægge sig vand eller trænge vand ind nogen steder på husets ydre 
’klimaskærm’. Luk revner og dræn vandlommer. 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 
1. Før man gør noget som helst skal man undersøge årsager og virkning til eventuelle 

skader eller nedbrudte dele. Få hjælp til dette fra folk med konkrete erfaringer med 
bygningsbevaring med traditionelle materialer og metoder. 

2. Man må aldrig påføre for hårde, stærke og tætte materialer på ældre huses materialer. 
Da disse er svage, skal det man reparerer med, maler med eller beskytter med være 
endnu svagere. Her er materialer som linoliemaling, hvidtekalk, kalkmørtel eller 
hydraulisk kalkmørtel bedre end plastikmaling og cement. 

3. Der må ikke kunne lægge sig vand eller trænge vand ind nogen steder på husets ydre 
’klimaskærm’. Luk revner og dræn vandlommer. 

4. Ældre huse er konstrueret med gennemtænkte offerlag og offer-elementer, der 
nedbrydes og ofrer sig frem for de vitale dele, eksempelvis sokkelpuds. Sørg for at 
offerlaget ikke bliver for stærkt og hårdt. 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 
1. Før man gør noget som helst skal man undersøge årsager og virkning til eventuelle 

skader eller nedbrudte dele. Få hjælp til dette fra folk med konkrete erfaringer med 
bygningsbevaring med traditionelle materialer og metoder. 

2. Man må aldrig påføre for hårde, stærke og tætte materialer på ældre huses materialer. 
Da disse er svage, skal det man reparerer med, maler med eller beskytter med være 
endnu svagere. Her er materialer som linoliemaling, hvidtekalk, kalkmørtel eller 
hydraulisk kalkmørtel bedre end plastikmaling og cement. 

3. Der må ikke kunne lægge sig vand eller trænge vand ind nogen steder på husets ydre 
’klimaskærm’. Luk revner og dræn vandlommer. 

4. Ældre huse er konstrueret med gennemtænkte offerlag og offer-elementer, der 
nedbrydes og ofrer sig frem for de vitale dele, eksempelvis sokkelpuds. Sørg for at 
offerlaget ikke bliver for stærkt og hårdt. 

5. De traditionelle byggematerialer, kernetræ, mursten, puds, linoliemaling, hvidtekalk 
m.v. viser selv gennem deres nedbrydning af overfladen, når de skal vedligeholdes. Man 
må ikke vedligeholde disse for tit eller skifte til andre materialer. 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 
1. Før man gør noget som helst skal man undersøge årsager og virkning til eventuelle 

skader eller nedbrudte dele. Få hjælp til dette fra folk med konkrete erfaringer med 
bygningsbevaring med traditionelle materialer og metoder. 

2. Man må aldrig påføre for hårde, stærke og tætte materialer på ældre huses materialer. 
Da disse er svage, skal det man reparerer med, maler med eller beskytter med være 
endnu svagere. Her er materialer som linoliemaling, hvidtekalk, kalkmørtel eller 
hydraulisk kalkmørtel bedre end plastikmaling og cement. 

3. Der må ikke kunne lægge sig vand eller trænge vand ind nogen steder på husets ydre 
’klimaskærm’. Luk revner og dræn vandlommer. 

4. Ældre huse er konstrueret med gennemtænkte offerlag og offer-elementer, der 
nedbrydes og ofrer sig frem for de vitale dele, eksempelvis sokkelpuds. Sørg for at 
offerlaget ikke bliver for stærkt og hårdt. 

5. De traditionelle byggematerialer, kernetræ, mursten, puds, linoliemaling, hvidtekalk 
m.v. viser selv gennem deres nedbrydning af overfladen, når de skal vedligeholdes. Man 
må ikke vedligeholde disse for tit eller skifte til andre materialer. 

6. På ældre huse skal man benytte diffusionsåbne materialer og konstruktioner. Der skal 
ikke plastik-dampspærrer i væggene eksempelvis. Plastikmaling, asfalttjære og cement 
er også for tætte materialer. 



De syv gode gerninger 
Arkitektoniske, æstetiske og bevaringsmæssige velgerninger overfor 
ældre huse 
 
1. Før man gør noget som helst skal man undersøge årsager og virkning til eventuelle 

skader eller nedbrudte dele. Få hjælp til dette fra folk med konkrete erfaringer med 
bygningsbevaring med traditionelle materialer og metoder. 

2. Man må aldrig påføre for hårde, stærke og tætte materialer på ældre huses materialer. 
Da disse er svage, skal det man reparerer med, maler med eller beskytter med være 
endnu svagere. Her er materialer som linoliemaling, hvidtekalk, kalkmørtel eller 
hydraulisk kalkmørtel bedre end plastikmaling og cement. 

3. Der må ikke kunne lægge sig vand eller trænge vand ind nogen steder på husets ydre 
’klimaskærm’. Luk revner og dræn vandlommer. 

4. Ældre huse er konstrueret med gennemtænkte offerlag og offer-elementer, der 
nedbrydes og ofrer sig frem for de vitale dele, eksempelvis sokkelpuds. Sørg for at 
offerlaget ikke bliver for stærkt og hårdt. 

5. De traditionelle byggematerialer, kernetræ, mursten, puds, linoliemaling, hvidtekalk 
m.v. viser selv gennem deres nedbrydning af overfladen, når de skal vedligeholdes. Man 
må ikke vedligeholde disse for tit eller skifte til andre materialer. 

6. På ældre huse skal man benytte diffusionsåbne materialer og konstruktioner. Der skal 
ikke plastik-dampspærrer i væggene eksempelvis. Plastikmaling, asfalttjære og cement 
er også for tætte materialer. 

7. Når man reparerer ældre huse skal reparationerne udføres ’synligt’, så man dels kun 
udskifter og reparerer det absolut nødvendige og dels har mulighed for at bevare husets 
slid, patina og sjæl. 





Analyse og værdisætning af 
Det danske parcelhus  1960-90 
 
Historisk 
Historiske rødder fra Japan, USA (Frank Lloyd-Wright), England (Arts&Crafts), 
Tyskland (Bauhaus -Mies van der Rohe), Sverige/Norge/Finland (Asplund, Alto) 
og Danmark (Kay Fisker, Jørn Utzon m.fl.) 
 

 





Analyse og værdisætning af 
Det danske parcelhus  1960-90 
 
 

Teknisk 
Mange nye tekniske elementer: Sandwich-mure (Gasbeton-mursten), 
langremme, gitterspær, termoruder, vippevinduer 
og materialer: Eternit, termoruder,  bejdset udv. træ, KC-mørtel, gipsplader, mm 
 

 



Analyse og værdisætning af 
Det danske parcelhus  1960-90 
 
 

Arkitektonisk 
Arkitektonisk inspiration fra USA (Bungalows, FL-W Usonian Houses) og Japan 
- Ydermure som ‘skiver’, hvorpå taget hviler på synlige langremme 
- Tæt sammenhæng mellem husets rum og naturen/haven 
- Lukket nordside og åben sydside 
- Huset i eet plan med en helt ny indretning: ‘soveafdeling’ og ‘dagafdeling’ 
- Opholdsstue og spisekøkken – i stedet for dagligstue og spisestue 
- Umalet træ (redwood eller oregon pine) 
 
Dansk præg:  
- Facader af gule eller røde mursten – også visse steder indvendigt 
- Eternittag (bølgeplader eller skifer), vippevinduer 
 





Bevaring og forbedring af parcelhuset: 
- Behold stil, facader og indretning 
- Udskift køkkener, bad/wc og fyr 
- Behold murværk overalt 
- Skift til materialer af bedre kvalitet: Udvendigt træ, udvendig maling, tage 
- Byg til i samme stil 
- Ingen citronhalvmånedøre, sprossevinduer, tyndpuds eller sortglaserede tegl 
- Åbn forhaven og fjern raftehegn, høje hække mm 





Det danske parcelhus 
 
Energiforbedringer 
Der ikke forringer  bevaringsværdierne 
 
Energiruder i alle vinduer og 
glaspartier 
 
Evt- 1+2 koblede/forsats vinduer 
 
Natgardiner 
 
Efterisolering af tagkonstruktion 
 
Entre holdes lukket som varmesluse 
 
Indvendig brystningsisolering med  5 
cm højisolerende materialer i kamre 
og soveværelse 
 
I Haven: Solcelle, jordvarme etc. 
(ikke på taget) 
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