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NYBYGGERI
STUDIO KIRSTINE ROEPSTORFF
NYT ATELIER TIL BILLEDKUNSTNER KIRSTINE ROEPSTORFF
OPFØRT:
2015
ADRESSE:
KOLDING LANDEVEJ 41
7000 FREDERICIA
BYGHERRE:
KIRSTINE ROEPSTORFF
AREAL:
344 KVM
TOTALRÅDGIVER: ARKITEKTFIRMAET
MERETE LIND MIKKELSEN APS
INGENIØR
KELD NØRGAARD
BYGGELEDELSE:
BILLUND/HANSEN
ATELIER

Atelieret er opført til billedkunstner Kirstine Roepstorff
og Træ Film, og det skal rumme kunstnerisk produktion
samt producerarbejde.
Atelieret er placeret et lavpunkt i landskabet, der har
stærke, glidende bevægelser; hvor markens tydelige
hvælving tegner horisontlinien mod tre sider, mens forHuset er arrangeret i forhold til terrænet, med udgangpunkt i en ydre gård, der endnu ikke her helt afsluttet.
Terrænforskellen anvendes til at skabe forskellige rumligheder i atelieret, ved at bygningen op ad marken, og
den øverst etage i husets sydlænge giver udkig over
landskabet, mens de øvrige rum i større grad trækker
himmellys ind.
Udvendigt er huset beklædt med træ, som med tiden
vil blive gråt, mens gårdrummet med en hvidkalket
gelse af de indre.

NYBYGGERI
STUDIO KIRSTINE ROEPSTORFF
Rummene er organiseret, så der opstår en variation
lem åbne rum og snævre mellemrum. Kontoret er placeret ved indgangen, herfra går man enten ned i det
første atelier og videre op i det næste, eller op ad trappen til biblioteket og videre ind i hvilerummet.
For at bidrage til det kunstneriske arbejde, er der tilstræbt en grad af tomhed i bygningen, som fremkomlige afsnit og overgangsrummene står i modsætning
hertil med en rig og varm atmosfære.

NYBYGGERI
STUDIO KIRSTINE ROEPSTORFF
Mens facaderne varierer i intensitet og udtryk
alt efter omgivelserne, er der er tilstæbt en grad
af tomhed i rummene, så der gives plads til den
kunstneriske produktion.
Lyset skifter i løbet af dagen og året, og er med
til at sætte forskellige stemninger i rummene.

NYBYGGERI
KNUTHENLUND MØLLERIBYGNING
OPFØRT:
ADRESSE:
AREAL:
BYGHERRE:
BIDRAGSYDERE:
TOTALRÅDGIVER:
INGENIØR:
BYGGELEDELSE:

2014
KNUTHENLUNDVEJ 7
STOKKEMARKE
3017 KVM
SUSANNE HOVMAND-SIMONSEN
EU REGIONALFOND, REALDANIA MFL.
ARKITEKTFIRMAET
MERETE LIND MIKKELSEN APS
ØLLGAARD A/S
FRIIS-ANDERSEN V. SØREN IBSEN

Opgaven på Knuthenlund Gods omfatter ændring
af bygningssættet, så det kan anvendes til moderne
jord- til-bord-produktion. Dette omfatter udviklings- og
landskabsplan for det samlede anlæg og de mange nye
aktiviteter i form af lokaler til fødevareproduktioner og
dyrehold, herunder ombygning af eksisterende bygninger, nedrivning af udtjente bygninger og tilføjelse
af nye.
Tilgangen til opgaven er at udbygge ejendommen
så den er tidssvarende til produktionen, men samtidigt
holder fast i de træk, der har været kendetegnende for
det meget ombyggede anlæg, der har været brændt
mange gange og sidenhen har været meget pragmatisk behandlet.
Den oprindelige gårdsplads genetableres gennem
nedrivning af nyere bygninger, og gårdrummet åbnes
mod det åbne landskab mod vest. De to træbeklædte
stalde, der udgør sydenden af gårdrummet, suppleres
med en tredie og danner overgang til et nyt gårdrum,
som omkranses af en kilometer lang hvidtjørnshegn,
indenfor hvilket al fremtidigt byggeri skal etableres.
Den nye korn- og mølleribygning er første bygning i
det nye gårdrum, og et eksempel på, hvordan eksisterende, formmæssige træk tænkes viderebearbejdes i
de nye bygninger. Bygningen er opført i stålrammer,
der er træbeklædte, og både beklædning og hovedform opfanger hovedtrækkende fra de omkringliggende, eksisterende bygninger. Beklædningen er monteret
med der med varierende afstand, hvilket giver muog plads til ventilation i kornsektionen.
Rådgivningen omfatter arkitektrådgivning, herunder planlægning af hele anlægget, formgivning af
den grønne ramme, udformning af de enkelte bygninger og alle arkitektprojekterings- og udførelsesydelser.

NYBYGGERI
KNUTHENLUND MØLLERIBYGNING
I bygningen trækkes der udeluft ind gennem
åbne riller og mellemrum, og når det store rum
synger med vinden, føler man sig meget lille derinde. Sådan forstærkes landskabets storslåede
karakter inde i huset.
De lave riller i øjenhøjde giver kontakt mellem
landskab og produktion og bringer det store rum
ned i en skala, man dog kan fornemme med kroppen.
Træbeklædningen på laden går igen fra de noget
ældre stalde. Derved opnåes en sammenhæng i
anlægget.

NYBYGGERI
KNUTHENLUND MØLLERIBYGNING
Mølleribygningen er stor mod landskabet og
lavere mod de øvrige bygninger. Skalaen gøres
mindre ved opdeling af træbeklædningen og
ved de små åbninger, der træder frem når man
kommer tæt på huset.

NYBYGGERI
SMØRAGER
NYT STUEHUS TIL EJENDOMMEN SMØRAGER, SLAGELSE
OPFØRT:
BYGHERRE:

2003
ANNE OG KRISTIAN KNARREBORG

233 m²
8.900 KR/KVM INKL. FAST INVENTAR, BELYSNING OG RÅDGIVNING (EXCL. MOMS)
ENTERPRISEFORM: TOTALENTERPRISE
TOTALRÅDGIVER: ARKITEKTFIRMAET
MERETE LIND MIKKELSEN APS
PROJEKTERING:
ARKITEKT MAA JAN HARBOE
INGENIØR:
ROLF HARBOE
AREAL:
ØKONOMI:

brændte ned i slutningen af 1900tallet. Gården drives
sammen med to andre gårde, hvorfor der ikke opføres
nye produktionslænger.
Familien driver landbruget selv, og er ude i marker og
stalde i løbet af dagen. Deres ønske var et indadvendt
hus med en udpræget rolig atmosfære, hvor der var
stor kontakt mellem husets forskellige rum i modsætning til det traditionelle, lange stuehus.
OLUF HØST

Tilgang
Bygherrerne er meget forskellige og det var vigtigt
at ramme dem begge præcist. For at undgå at huset refererede væk fra stedet tog vi udgangpunkt i
malerkunsten i stedet for i arkitektoniske forbilleder.
Det stemningsmæssige udgangspunkt blev billeder af
Hammershøi og Høst. De stærke stemninger af eftertænksomhed og energi passede til de to bygherrers
forskellige personligheder.
Landskabet
Landskabet ved Smørager er præget af spredt bebyggelse og små bakker. Helt traditionelt er gårdanlæggende usammenhængende, med for store lader og
for markante siloer placeret de forkerte steder. Særpræget herude er det dog, at der er mange trempellader. Ellers er landskabet er i det hele taget lidt uroligt
og trænger til styring. Da Smørager ligger på en ganske svag bakke var det muligt at lade stuehuset blive
det styrende element.
Husets udtryk
Huset er højt mod det lange landskabstræk mod åen
syd for huset og kort og præcist mod øst og det mere
kompakte landskab dér. Med sin lave vestlænge favner
det indkørslen mod nord og knytter det til landskabet.
Huset skifer således udtryk alt efter hvilken side, det
vender mod, og opleves derfor væsentligt større end
sine 230 kvadratmeter.

Smørager er størrelsesmæssigt milevidt fra
Sparresholm, men er medtaget som reference for at vise, hvordan et meget kompakt, lukket ydre kan modspilles af et åbent
og sammenhængende indre.

NYBYGGERI
SMØRAGER
Husets organisering
Hovedindgangen er et ganske lille vindfang, der skal
gøre oplevelsen af hall’en større. Vindfanget er tænkt
med uigennemsigtige døre, der kan stå helt åbne når
der er nogen hjemme, så huset allerede hér udtrykker
om man er velkommen.
Hall’en er også spisestue og adgangen til førstesalen, og
den akse huset er formet omkring. Man ser lige igennem
og ud i landskabet, og har køkken/bryggers til én side
og kontor og ophold til den modsatte.
igen tilrettelagt med henblik på at f orstørre huset.
Det er tilstræbt en solid, langsom atmosfære. Vinduerne
er trukket et par centimeter ud af facaden, så den står
tung og massiv; terrassedørene sidder dog helt udenpå
så man indefra får mere ud af landskabet. Lysningerne
står helt fri og man får en større oplevelse af at være
ude, omend dørpartierne ikke er særligt store.
Indvendigt fremtræder bygningen helt modsat ganske
åben. Døre og væghuller skaber indbyrdes kontakt på
tværs af hall’en.
Alle rum styres af centralt placerede vinduer. De sidder
og loft er kørt ind midt i vinduernesfagene, så lyset se-
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ændrer rummene sig væsentligt alt efter hvorfra man
oplever dem.

STUEETAGE

HUSETS ORGANISERING

NYBYGGERI
SMØRAGER
Materialer
Markene omkring har endvidere givet huset farver; tegl
som kornet og skifer som himlen. Det er enkelt og trakendte i området i forvejen.
Det har været vigtigt at undgå, at huset blev fyldt med
referencer til standardbyggeri, da stemningen bliver
stærkere når tingene hænger sammen i en helhed og
andet sted. Derfor er alle vinduer, døre, skabslåger, køkken og trappe lavet af et stort parti douglasgran.
Gulve er industrigulve for at undgå retning i rummene,
rumplan.

MATERIALER

NYBYGGERI
SMØRAGER
Udvikling af stuehustraditionen
Smørager er et hus, der umiddelbart er letfatteligt men
som både udvikler og refererer tilbage til sin tradition.
fund ud på markerne (som udskiftningsplanerne for
Årslev viser), har stuehuset som type bevæget sig fra
at være ens med udlængerne (i bul-lader og bindingsværk), til at være fritliggende og derefter hæve sig mere
og mere over landskabet.
Det svarer til det forhold, landmændene har til landbruget, og betyder at stuehusene i dag i deres idé ligger tættere på de store ejendommes ofte fritliggende
hovedbygninger, end på de traditionelle stuehuse.
Og dét, mener jeg, er vigtigt at få udtrykt, så landskabet
fremviser udvikling og dermed kan byde på autentiske
oplevelser med udgangspunkt i det liv, der leves i dag.

FREDEDE BYGNINGER
LUNGHOLM GODS
FERIESTED FOR ALLE UANSET HANDICAP
BYGGEÅR:
ADRESSE:
BYGHERRE:
BIDRAGSYDERE:
BYGGESUM:
TOTALRÅDGIVER:

1639, 1856, 1906, 1956, 2011
RØDBYVEJ 22-24
4970 RØDBY
LUNGHOLM GODS
REALDANIA, EU MÅL 2
NYKREDITS FOND, BERNTSENFONDEN
KULTURSTYRELSEN M.FL.
50.000.000 + MOMS (PT)
ARKITEKTFIRMAET
MERETE LIND MIKKELSEN APS

UNDERRÅDGIVERE:
ARKITEKTER:
VARMINGS TEGNESTUE APS
SCHØDT A/S
KONSERVATOR:
ANNE JONSTRUP SIMONSEN
INGENIØRER:
INGENIØRFIRMAET SKUDE & JACOBSEN
BYGGELEDER:
NIELS CHRISTOFFERSEN

Opgaven på Lungholm Gods omfatter restaurering og
ombygning af det fredede herregårdsanlæg til feriested for alle uanset handicap.
Tilgangen til opgaven varierer fra bygning til bygning, og er yderligere differentieret helt ned på rumniveau. Der er udført opmålinger, bygningshistorisk
analyse og arkivstudier, en grundig vædisætning af
både det samlede anlæg og af hver enkelt længe og
hver enkelt rum. På grundlag heraf er anlæggets samlede udtryk ændret, så dets oprindelige idé fremtstår
styrket, samtidigt med at anlæggets løbende historie
er inkluderet.
I sidelængerne er der bevaret så meget som muligt
af det eksisterende materiale og af den eksisterende
ruminddeling, hvor den korresponderede med husets
gangspunkt i den eksisterende formgivning, men med
en nutidig detaljering.
Der er således anvendt materialer, der er kendt i huset
i forvejen - på trods af, den teknisk krævende ændring
det er at ombygge sekundære opbevaringsrum til badstue / wellness-afsnig og tilføje elevator i den historiske bygning.
Det har endvidere været afgørende, at de mange nye
tekniske installationer er tilføjet uden at bemærkes,
og i en nøje afvejning af deres nytteværdi. Således er
ventilationsanlæg kun tilføjet der, hvor det var ufravigeligt, og formgivningen omkring det er baseret på
husets struktur.
Bygningerne er gjort tilgængelige uden at der er opstået en institutionel karakter, og ved at om-organisere
funktioner i huset fremfor at tilføje elementer, der skal
løse opgaven.
Denne anvendte tilgang betyder, at stedets fortælling
er bevaret og udviklet, og at de løsninger, der er implementeret, er en nyfortolkning af det eksisterende stof.
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Vestlænge
Hovedbygning
Østlænge
Herskabsstald
Voldgrav

Situationsplan

FREDEDE BYGNINGER
LUNGHOLM GODS
Detaljerede opmålinger og registreringer af de
enkelte rum har dannet baggrund for indretning af
Vestlængen, hvor der er sket så få rumændringer
som muligt, for at husets fortælling kan leve videre.
De nye funktioner kommer herved til at knytte sig
nært til huset, da deres program og form tager udgangspunkt i, hvad der er tilstede i forvejen.
De røde markeringer viser, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den eksisterende bygning.
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FREMTIDIGE FORHOLD
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FREDEDE BYGNINGER
LUNGHOLM GODS
Opgaven er udført med hovedvægt på at bevare og
styrke anlæggets mange forskellige historiske perioder og understrege den særlige stemning, der er på
stedet.
I Vestlængens nyindrettede badstue har vi, i stedet
for at holde os forsigtigt på afstand og tydeligt lade
materialerne vise, hvad der er nyt og gammelt,
bygget videre på det bestående stof med mateialer
akkurat tilsvarende de materialer, som fandtes i
forvejen.
Nye funktioner er i vid udstrækning integrerede i
de bestående rum, og giver dem nye særkender og
bliver således både en fortolkning af det bestående
og af en velkendt funktion. Derved opstår nye former
og måder at bruge huset på, der er helt særlige for
stedet.

FREMTIDIGE FORHOLD

FREDEDE BYGNINGER
LUNGHOLM GODS
Det er vigtigt for os, at de nye funktioner, der tilføjes
i en historisk bygning, er en nyfortolkning af husets
bestående værdier.
Her mødes materialer fra fortid og nutid, hvor den
nutidige bearbejdning af de velkendte materialer
sikrer, at de nye funktioner integreres i det bestående
miljø ,og derved hører til også langt ind i fremtiden.

FREMTIDIGE FORHOLD

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
FUGLSANG KUNSTLAB
KONKURRENCEFORSLAG
TRANSFORMATION
OPFØRT:
KONKURRENCEFORSLAG:
ADRESSE:
BYGGESUM:
TOTALRÅDGIVER:
INGENIØR:

TIL KUNSTLAB OG KAMMERMUSIKSAL
1863
september 2014
RENOVERINGSFONDEN
11.600.000 + MOMS
ARKITEKTFIRMAET
MERETE LIND MIKKELSEN APS
MOE

DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER:

(Projektet) udmærker sig ved er en uhyre dybdegående undersøgelse af forpagterboligens
udviklingshistorie samt indlevende analyser og
tolkninger af de eksisterende forhold.
Tilgangen til konverteringen bygger på dette, og
samtlige nye tiltag tager afsæt fra og spindes
videre ind i denne fortælling
En indlevende analyse af bygningens hovedstruktur, ombygninger, facadekomposition,
rumforløb, materialer, detaljeringsgrad, lys,
farver, stemninger og anvendelser leder frem
til en arkitektonisk tilgang til opgaven, hvor så
meget som muligt af den eksisterende, oprindelige bevaringsværdige struktur søges bevaret, og hvor fordeling af nye funktioner tager
udgangspunkt i husets oprindelige organisering, hierarki og brug. Endvidere passes fordelingen af nye funktionertil tolkninger af de enkelte
rums iboende karakterer og stemninger.
Resultatet af analysen bliver et meget stærkt
og poetisk hovedgreb, hvor der arbejdes i særlig grad med stemningsskiftet på langs gennem
taljer mod vest, gennem det spartanske ’økonomiafsnit’ i midten, hvor materialer og detaljer
forsimples, og poesien i enkeltheden skærpes,
til klimaks i den nyindrettede sal i mejeriet, hvor
den store konstruktion barberes ned og iklædes
en mægtigt, helt ny og moderne akustisk regulerende indpakning, som kronen på værket.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
FUGLSANG KUNSTLAB
Opgaven omhandling ombygning af det højt bevaringsværdige anlæg til faciliteter for kammerensemble,
kunstmuseum og børnekulturaktiviteter.
Husets nye funktioner fordeles efter, hvordan bygningen
kan bidrage bedst. De oprindelige karaktertræk påvirker
således de forskellige funktioner med forskellige stemninger.
Den store sal etableres i den tidligere mælkekælder og
kerne/smørrum. Rummet har en usædvanlig karakter og
Det største karakteristiska er rummets hvælv, og hvis
man fjerner hvælvet bliver rummets proportioner væsentligt forstyrret; særligt nordgavlen ’falder fra hinanden’.
Den akustiske udfordring, der følger med hvælvet er at
lyden rammer tilbage i et enkelt punkt.
Kammermusik og slagtøj/teater/konferencer har modsatrettede behov, men fælles for dem er dog, at lyden skal
brydes i stykker, så den bliver spredt.
Vi foreslår at hvælvets beklædning tages ned, så jernbuerne står alene tilbage. Herefter underdeles rummene
mellem buerne, så lyden brydes. Dette sker principielt
som murede hvælv, eller i moderne form i foldninger.
Resultatet vil blve et rum, der har en intim stemning på
grund af sin hvælvede hovedform, men som samtidigt
har en spænding i sig, fordi den hvælvede form er un-

DEN STORE SAL

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
FUGLSANG
Placeringen af nye funktioner tager udgangspunkt i
både husets oprindelige brug, og i ’hvor bygningen
bedst kan bidrage’ til de nye funktioner. Således anboligafsnittet ud mod gaden til kammerensemble og
formidlingsarbejde.

FORESLÅEDE ÆNDRINGER

FREDEDE BYGNINGER
REFERENCE 3
HØJBYGAARD
TAGOMLÆGNING PÅ FREDET HOVEDBYGNING
OPFØRT:

1782 PÅ MIDDELALDERLIGE DELE
OMBYGGET 1861, 1925 MM
TAGOMLÆGNING 2012
ADRESSE:
HØJBYGAARDSVEJ 20
4970 RØDBY
BYGHERRE:
NICOLAS BERTOUCH-LEHN
BIDRAGSYDERE:
KULTURSTYRELSEN
BYGGESUM:
4.032.000 + MOMS
TOTALRÅDGIVER: ARKITEKTFIRMAET
MERETE LIND MIKKELSEN APS
UNDERRÅDGIVER: MOE (INGENIØR OG BYGGELEDELSE)
BYGN.HISTORIE: MUSEUM LOLLAND-FALSTER

Opgaven omfatter omlægning af hovedbygningens
tag efter en kraftig brand. Istandsættelse af facader
følger i en senere etape.
Tilgangen til opgaven er at udvikle en plan for hovedbygningens samlede istandsættelse, der her starter
lidt abrupt forårsaget af branden.
Vi har fundet det altafgørende at få et overblik over
bygningens udviklingsforløb, så vi på baggrund af en
samlet værdisætning har kunnet lave en begrundet
strategi for huset.
Omend arbejdet ’kun’ har omfattet tagomlægning på
hovedbygningen, har vi således fundet det nødvendigt
at få udført bygningshistoriske undersøgelser, da huset
havde nogle sætninger, vi mente kunne relatere sig til
dets forskellige byggeperioder.
Hvor vi almindeligvis bevarer så meget som muligt, har
vi her været tvunget ud i udskiftning af mange af de
ældste hoved- og mellemspær, da de var for svækkede
af branden. Vi har derfor udformet nye spær med udgangspunkt i de oprindelige - fra ﬂere tider - og samlet
dem med samlinger svarende til de oprindelige. Vi har
fået overblik over de forskellige sætninger, har på den
baggrund undgået en formålsløs efterfundring. I stedet
er der taget forholdsregler i forhold til husets bevægelighed, så det kan optage de fortsatte forandringer i
underlaget.
Rådgivningen
Forarbejdet på Højbygaard er foretaget i nært samarbejde med Varmings Tegnestue, der har foretaget opmåling af stueplan og tværsnit. Den omfattende opmåling af tagkonstruktionen og de mange forskelligartede
tagfødder er foretaget af os selv.
Den bygningshistoriske rapport er foretaget af Museum
Lolland Falster, der har udført arkivundersøgelser mens
vi har bidraget med historiske undersøgelser på stedet.
Tagomlægningen på Højbygaard er medtaget som
reference, fordi den med sin historie, alder og medfølgende udfordringer (hovedparten er opført i 1780)
har et nært slægtskab med de pågældende stokke i
Nyboder. På de følgende billedsider vises
• uddrag af fotoregistrering
• eksempler på detailopmålinger
• fremtidige forhold på baggrund af opmålinger
• dokumentation af tagomlægningsprocessen
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FREDEDE BYGNINGER
REFERENCE 3
HØJBYGAARD

UDDRAG AF FOTOREGISTRERING
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FREDEDE BYGNINGER
REFERENCE 3
HØJBYGAARD

TAGOMLÆGNINGSPROCES, HVOR SKÆVHEDERNE OPRETHOLDES
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BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
HØRBYGAARD GODS
INDRETNING AF KONTORER I HERREGÅRDENS AVLSBYGNINGER
OPFØRT:
1856
UDFØRELSE:
2011
ADRESSE:
TUSE NÆS VEJ 7
4200 HOLBÆK
BYGHERRE:
CHRISTIAN CASTENSKIOLD
BIDRAGSYDERE:
REALDANIA
BYGGESUM:
10.500.000 + MOMS. 800 KVM
TOTALRÅDGIVER: ARKITEKTFIRMAET
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Opgaven på Hørbygaard Gods omhandler overgang
fra landbrugsdrift til andre indtægtskilder, her i form
af etablering af kontorfaciliteter i det bevaringsværdige
kampestensanlæg fra 1850’erne.
Opgaven omfatter ombygning af Herskabsstald og
Garagebygning til kontorformål, som fortsættelse af
etape 1, som vi afsluttede i 2009.
Tilgangen til opgaven er at bevare så meget som
overhovedet muligt af det eksisterende materiale og
den eksisterende ruminddeling, og at lade den oprindelige formgivning og karakter være formdannende for
de nye elementer, der tilføjes.
I Herskabsstald og Garagebygningen er indretningen
af kontorerne således foregået ved at lade variationen
af store og små rum bestå, og herved opnå forskellige
kontorer med forskellige karaktertræk, som modsætning til meget andet nutidigt kontorbyggeri, der ikke
har så meget hieraki. De to bygninger er på samme tid
ens og meget forskellige, idet der i beboelsesrummene
har været et tydeligt hieraki mellem folkene i de to bygninger. Disse forskelle er opretholdt i ombygningen.
Der er, i begge længer, arbejdet nøje med at undgå
materialer, der refererer væk fra bygningen, som systemvægge, -lofter og -facadeelementer og fast inventar.
Der er udviklet nye løsninger til for eksempel lyddæmning vha materialer huset kendte i forvejen, ligsom nye
facadepartier har portstørrelse og - karakter og derfor
understreget husets tyngde og oprindelse.
Generelt er der kun anvendt materialer, der er kendt i
huset i forvejen - heri også regnet materialer, som er
tilføjet undervejs.
Kontorerne er udført med naturlig ventilation og med
en meget lav kvadratmeterpris. Løsningerne er formmæssigt nye, men dog allgevel med respekt for husets
tyngde og bestandighed.
Rådgivningen omfatter totalrådgivning, registrering, opmåling, værdisættende analyser, helhedsplan,
programmering, alle projekteringsfaser og alle udførelsesydelser.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
HØRBYGAARD
Indretningen af kontorlokalerne tager udgangspunkt i de eksisterende rum og opdelinger.
Hvor bygningen i forvejen er hærget af for store
porte og hvor det meste originalmateriale er
fjernet, gives der plads til større ændringer og
lysindtag end dér, hvor det meste er bevaret.
Således opstår der forskelligartede steder med
forskelligartede karaktertræk, som giver en
rigere oplevelse af bygningen og et bidrag til en
ellers ofte sansefattig hverdag i et kontormiljø.

RESULTATER FRA OMBYGNINGEN

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
HØRBYGAARD
For at sikre sammenhængen mellem det bestående
og det nye - meget fremmede - indhold, går vi
helt pragmatisk til værks og forsøger at fange den
iboende karakter ved - som udgangspunkt - kun at
anvende materialer, der kendes i det pågældende
byggeri.
Vi har bygget videre på den eksisterende bygningsmasse ved at lade nye elementer gribe helt konkret
mæssigt er udgangspunktet at lade den bestående
uregelmæssighed i de rå materialer være formgiver
til de nye elementer.

FREMTIDIGE FORHOLD
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INDLEDENDE ARBEJDE SAMT EFTERFØLGENDE UDVIKLING
AF ET VINDUE TIL HISTORISKE BYGNINGER
ARBEJDET PÅGÅR
KLIENT:
RÅDGIVER:

VELUX
ARKITEKTFIRMAET
MERETE LIND MIKKELSEN APS

Opgaven omfatter dels forarbejde for og dels udvikling af et nyt vindue til fredede bygninger.
Baggrunden for opgaven er, at Velux har ønsket at
udvikle et vindue med boligrumskomfort, som i videst
mulig omfang vil kunne blive tilladt at anvende i historiske bygninger.
Tilgangen til opgaven har været at ﬁnde ud af,
hvad fortællingen er bag de meget anvendte støbejernsvinduer. I sagsbehandlingen støder vi meget ofte
på argumentet, at der skal anvendes ’traditionelle’
støbejernsvinduer, men idet mange fredede bygninger
er ældre end støbejernsvinduet giver det ikke rigtigt
mening.
Det er endvidere vores erfaring, at jernvinduerne ikke
er sunde for tagene, idét de kondenserer og skaber
fugtskader, og at de i virkeligheden er helt fremmede
for et tegltag.

Tagvinduer

Arbejdet har udviklet sig trinvist, startende med en
analyse af tagvinduets historie, som er drøftet med
kulturstyrelsen og Københavns kommunes bevaringskontor. Som udgangspunkt for formgivningen af det
nye vindue, har vi udført en elementanalyse af udvalgte tagvinduer, for at komme helt tæt på de enkelte detaljer i vinduerne, og ﬁnde de materialer og principper,
som vil kunne virke i et vindue, der skal have samme
levetid som tagene.
Det har resulteret i et vindue, som endnu ikke er offentliggjort; de første testvinduer lægges op i maj i år
og vinduet vil være klart til markedet i februar 2015.
Som følge af konklusionen i rapporten og analysen
er der tilstræbt en ydmyg ægthed, som blandt andet
betyder, at der I det nye vindue kun anvendt kun materaler, der i forvejen kendes fra tagene.
Rådgivningen har omfattet analysearbejde, dialog
med kulturstyrelsen til den opnåede principgodkendelse og efterfølgende skitsering og modeludvikling af
vinduet, i et meget nært samarbejde med Velux’ udviklingsafdeling.
På de følgende billedsider vises
• uddrag fra rapporten vedrørende historiske, tekniske og arkitektoniske forhold
• uddrag af elementanalysen
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Tagvinduer

Analyse af historiske, arkitektoniske og tekniske forhold

Tagvinduer

Analyse af historiske, arkitektoniske og tekniske forhold

Eksempler på tagvinduer i historiske bygninger - i form af småkviste.
Kvistene indgår ﬂere steder som udsmykning - de enkelte tagﬂader har ikke det rene udtryk, vi ofte
stræber imod idag, men er langt mere opbrudte.
Hvor det går bedst er de små kviste rene kunstværker - som her.
Historien bag tagvinduet
Omend vi har haft faste tage i Danmark i mange hundrede år, dukkede tagvinduet af jern først op i
starten af 1800tallet, hvor det i løbet af århundredet erstattede de små tagkviste.
Jernvinduerne kom til Danmark fra England i starten af 1800tallet, og anvendelse tog fart midt i
århundredet. Vinduerne er udviklet i England til skifertagene (hvor de er lette at lægge ind) og derfra
er kommet til Danmark, og her tilpasset vore mange tegltages forskellige former.
Jernvinduerne ﬁndes i forskellige formater. Vinduerne til tegltagene betegnes ud fra tagstensantal.
Mest almindelig er 4-, 6- og 9stenvinduer, men også andre størrelser forekommer. Større end 9 sten
er dog sjældne i de historiske bygninger.
Tagvinduerne har oprindeligt været brugt til ventilation og til dagslys, og i højt byggeri også som
adgang til taget. Det har ikke været hensigten de skulle have en betydning for tagets og bygningens
udtryk, men blot være så anonyme som muligt.
Selvom der ﬁndes forskellige typer tagvinduer, er variationen mellem dem begrænset. De er en del
af industrialismen: støberierne, som har udført disse forskellige vinduer, har har været gode til at
distribuere dem.

1
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4

Først langt senere anvendes de – ind imellem – som en del af den arkitektoniske helhed. Her er der
tale om formgivede vinduer – for eksempel runde vinduer eller vinduer i arkitektoniske værker, hvor
det enkelte vindue er er med i den samlede facadekomposition.
Selvom disse vinduer er anderledes end de traditionelle tagvinduer er den ændring, de medfører
for tagene og det samlede bygningsudtryk minimalt i forhold til den ændring, der skete i løbet af
1800tallet, hvor utallige småkviste blev erstattet af jernvinduer.

1

1: S.H. Pedersen: stik fra København 1837. Her indgår stadig mange småkviste tagenes øverste afsnit.
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1

Eksempler på tagvinduer i historiske tage - i form af jernvinduer i tegltage.

Eksempler på tagvinduer i historiske tage i form af kobbervinduer i forskellige tage

Vinduerne indgår på stilfærdig og uprætentiøs måde i taget, og sidder enten hvor det har været praktisk indefra eller - i de ﬁnere bygninger - efter et system.
Vinduerne falder bedst ind i taget når de ligger lavt (5) og når farven ikke adskiller sig fra taget.
Når vinduerne ruster, dannes der sørgerender på teglene (3).

Her ses det tydeligt, hvordan vinduesmaterialet forholder sig til underlaget. Vinduerne bliver næsten
væk i kobbertagene, mens de -når det går bedst - spiller sammen med tagrender, inddækninger mv i
de øvrige tage.
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Analyse af historiske, arkitektoniske og tekniske forhold
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1: Kronborg slot 1873, Helsingør
2: Højbro Plads 1846, København
3: Kgs Nytorv 1850, København
4: Kronborg slotsgård. Helsingør
5: Egeskov slot, Fyn
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1 og 2: Eksempler på tagvinduer i København
3: Kastellet, København
4: Frederiksgade, København
5: Kronborg slotsgård, Helsingør
6: Østre Landsret, København
7: Tag i København
Alle fotos er fra 2012

Tagvinduer
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Tagvinduer

Analyse af historiske, arkitektoniske og tekniske forhold

Eksempler på indvendige forhold: tilsætninger

Jernvinduerne udgør altid det svageste punkt i konstruktionerne. Billederne her viser hvordan det
typisk ser ud under hvert eneste vindue i uudnyttede tagrum, hvor kondensvand og manglende
vedligehold ødelægger bygningens træværk. Se endvidere s. 11.

Jernvinduet har det vanskeligt med tilslutninger, omend der gennem tiden er udviklet nogle med
tilsætningsnot. Generelt er det gået bedst hvor vinduet indgår i en understrøget tagkonstruktion
mens tilslutninger af træ altid efterlader et tæthedsproblem. Endvidere er det vanskeligt at tilslutte til
den budede overkant.
Det er endvidere lettere at lægge vindue i et skifertag, hvor det kan ligge plant på underlaget og
følge skifrene.
Helt enkelt er det med kobbervinduerne fra Kunstindustrimuseet. De er ikke så vanskelige i forhold til
tilslutninger, dda de er tænkt hertil
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1: Højbygaard, Lolland - jernvindue
2: Lungholm, østlænge - jernvindue
3 og 4: Designmuseet Danmark, København - kobbervindue
5: Det harboeske enkefru-kloster
6: Lungholm, Østlænge - jernvindue

Højbygaard kornmagasin, Lolland

9
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1, 2, 3: Fotos fra højbygaard hovedlænge 2012, Lolland: fast undertag og lægtning der følger tagets bevægelser
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Alle fotos er fra 2012
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Eksempler på indvendige forhold: skader i træværk

1

Tagvinduer

7
1: Eksempel på tagvindue i indre by, København
2: Christiansborg, København
3, 4, 5 og 6: Eksempler på tage i indre by, København
7: Designmuseum Danmark, København
Alle fotos er fra 2012

Analyse af historiske, arkitektoniske og tekniske forhold
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2
1 og 2: Fotos fra Højbygaard vestlænge 2012, Lolland - eksempel på taglægning og jernvindue. Vinduet følger
teglsten, men falder alligevel visuelt meget igennem
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Tagvinduer

Analyse af historiske, arkitektoniske og tekniske forhold

Eksempler på moderne, arkitekttegnede løsninger
I løbet af 1900-tallet- helt fra starten af århundredet - er der indarbejdet ovenlys i mange arkitekttegnede bygningsværker. Mange er i stor skala, som f.eks. museer, jernbanestationer mv, men der er
også eksempler på mindre ovenlys - helt ned i skala med støbejernsvinduet.
Som man kan se af de viste eksempler indgår vinduet her altid som en gennemtænkt del af helheden
- herunder i særdeleshed som en del af den øvrige materialeholdning, som beskrevet her på siden.
Der ved bliver de del af den samlede bygningsmasse. Endvidere er alle overgange meget omhyggeligt formgivet. Det gælder for eksempel i Le Corbusiers udkragede glas , i Apslunds inddækning,
der fortsætter ned over taget og falses sammen med de øvrige metalplader - og i tagstenene, der i
Villumsens hus rækker ud over ovenlyset, og sideinddækningen, der bliver en del af tagrenden.
På sin vis kan man sige det samme om de oprindelige småkviste i tagene fra stikket på side 2 og
billederne på side 3. Der er således noget at hente til en udvikling af et nyt vindue, som kan binder
tiden fra før jernvinduerne til i dag og ind i fremtiden.

1
Gunnar Asplunds kapel på Skogskyrkagården i Stockholm:Træ/kobbervindue i kobbertag.Vinduet er fuldstændigt
ligeværdigt med taget. Fommæssigt gentager de tre glas tagets ovenfor- og nedenforliggende kobberbaner, men i
mindre skala.
Der er aktivt formgivet omkring vinduet - f.eks er sideinddækningen meget tydelig (og ﬁnt formgivet med den lille
bue).

I Corbusiers La Tourette er vinduerne udført af beton, som selve huset er (sine steder dog pudset tegl, af mangel på
beton). Vinduet er dermed en del af huset. De enkelte elementer - beton, glas og zink - er tydelige.

Villumsens hus, København: Her ligger tagvinduet lav i taget, der består af vingetegl med en udsædvanlig høj proﬁl.
Proﬁlerne er lavet af stål, men inddækningen af zink, som tagrenderne. Vinduet ligger særdeles lavt, og derve synes
tagstenenes underkant, hvor de kigger ud over vinduet - med konsekvensen, at det ikke kan åbnes.

21

Tagvinduer

Analyse af historiske, arkitektoniske og tekniske forhold

Konklusion
Når man ser på jernvinduets historie og dets bidrag til tagﬂaderne gennem de seneste århundreder,
har de som absolut hovedsag den fordel, at vinduerne falder ret ydmygt ind i en tagﬂade, og at de
forsyner tagrummene med lys og mulighed for ventilation.
Til gengæld er jernvinduerne tagenes svageste punkt, og idet tagene godt nok bliver tættere når de
forsynes med fast undertag - hvilket styrker holdbarheden i den underliggende konstruktion - kan
tætheden også blive en udfordring, da rummene ikke ventileres af sig selv. Således bliver kondensproblemer og fugt inde fra evt. isolerede tagrum en fortsat voksende udfordring.
Det vil være en meget stor kvalitet, hvis der kan udvikles et vindue der kan bidrage til at løse de
udfordringer, nutidige tage på historiske bygninger står overfor.
Samtidigt vil det være nødvendigt, at vinduet bidrager til bygningernes historiske og arkitektoniske
forhold.
For at et tagvindue kan bidrage til en bygnings historiske værdier, må det forholde sig til dem.
Det gør det ikke ved at mime et traditionelt- eller blot velkendt - formsprog, men ved at
forholde sig til den udvikling (altså den historie) bygningen har været igennem, og den
fremtid, det er på vej ind i.
Ethvert nyt element (ligesom ethvert nyt materiale) - der tilføjes en historisk bygning, udgør et nyt
lag. Og for at det bidrager til bygningens historiske forhold, må det være aﬂæseligt for fremtiden.
Det gør det blandt andet ved ved at udtrykke samtidens muligheder i forhold til materialer og produktionsmetoder - nøjagtigt på samme måde, som det skete da jernvinduet vandt indpas i de danske
tage. Udtrykket skal med andre ord kunne betegnes som ’nutidigt’.
Men for at et vindue formmæssigt kan absorberes i de fremtidige tage, skal det i udformningen forholde sig meget nært til den sammenhæng, det indgår i - som beskrevet under konklusionerne for de
forskellige tagmaterialer. Et indgreb i en tagﬂade er et indgreb i en bygningen arkitektoniske forhold,
og her handler det om at respektere de bærende værdier, der kendetegner tagene.
Vinduet vil bidrage, hvis
- det enten forsvinder ind i tagﬂaden (som et støbejernsvindue gør, når det er ganske småt og heldigt
løst i forhold til materialerne på taget i forvejen)
eller
- hvis det spiller med i det system, tagﬂaden allerede består af - på samme vis som de arkitekttegnede løsninger viser.
For at have noget at måle nye forslag til et tagvindue op imod, er der udvalgt nogle cases, som vinduerne kan tænkes i forhold til. Disse cases er gennemgået i de næste sider, og vil indgå i udviklingsfasen.
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Elementanalyse
De enkelte elementer er vist i detaljer i det tilhørende powerpointdokument
Emne

Størrelse:

I tværsnit

Opstalt
Placering i
tagflade:

Udtryk i forhold til taget

Karm
Ramme/sprosser
Tilslutning mod Tagsten
Hængsler
udskudsstang
Skruer (hænglser og karm)

Materialer

Patinering

Udtryk

Traditionelt støbejernsvindue
(som Velamp)

Classic Skylight

Klint

2,4,6,9 sten m.fl
Højt: markant i tagfladen, set fra
siden

4,6,9
Så lavt det er muligt for teglene.
Lavere end traditionelt

6, 9, 12, 16 (måske flere)
Unika
Unika
Højt, så højt så det visuelt trækker sig
Som eget element
Lavere end teglsten, men karmstykket
fri af stenene
i siden er højere. Derved skabes en
overgang til Tagstenene

Villa Savoie

Asplund Skovkirkegården

Unika
Højt, men med reference til taget

Centralt i forhold til bølger på
Centralt i forhold til bølger på
Fra tegltop til tegltop. Varierer lidt
Tagsten, dog afhængigt af overlæg på Tagsten, dog afhængigt af overlæg på efter størrelse
tegl. Sprosse ligger centralt for
tegl. Sprosse ligger centralt for
midterste bølgedal
midterste bølgedal

Udspændt mellem hele sten

Som eget element

Nøje placeret præcist mellem
metalbanerne.
Vinduet tager sin plads og det går
godt.

Afhængig af Tagstensfarve falder
vinduet enten ind eller står meget fra.
I forhold til skifer står vinduet meget
frem, og forholder sig ikke nuanceret
til tagets form.

Hovedformen på 9-stensvinduet
fungerer ikke, fordi detaljerne ikke
fungerer i forhold til taget.
I forhold til skifer har vi ikke kunnet
finde referencer.

Adskiller sig fra selve tagfladen, fordi
materialet er anderledes. Men
elementet virker så helstøbt at det
bliver et fint, selvstændigt bidrag, der
hverken dominerer eller underlægger
sig taget

Elementet falder ind fordi
spillereglerne i forhold til tagets tværog langsgående linier, samt tagets
dybder overholdes.
Tagfladen står som sin egen, dens
afslutninger er tydelige, vinduet
underlægger sig på trods af størrelsen

Udgør hele udsmyningen af taget.
Fremmedlemementer, men med fin,
selvstændig form.
Dette fungerer dog kun, når der er
tale om arkitektonisk omhyggeligt
indarbejdede elementer.

Vinduet er placeret meget elegant i
taget, fordi det har fortolket tagets
form og er blevet til sin egen.

Jern (malet)

Støbt alu (pulverlakeret) samt træ
(forsats)

Kobber og træ

Træ+zink

Beton (eller pudset tegl)

Træ

Jern
Jern
Jern
Jern
Jern

Støbt alu (pulverlakeret)
Støbt alu (pulverlakeret)
Messing
Messing
Forsk.

Kobber og kit
Bly
Kobber
Jern
Kobber

-'/ stål og zink
Bly
-

Småsten mod beton
-

-'/ stål og kit
Vinduet er del af tagets materiale
-

(malet) og kit
(malet)
(malet)
(malet)
(malet)

Vinduet vil ikke fremtræde med en
Patinerer tilsvarende inddækninger i
patina tilsvarende taget.Derfor bliver øvrigt og vil derfor leve med taget
det lidt dødt at se på og vil blive mere
og mere fremmed for vinduet over tid.

Metallet patinerer og lever derfor med Vinduet er lavet af materialer som
Vinduet er lavet af materialer som
taget
resten af bygningen og patinerer
resten af taget og patinerer derfor
derfor tilsvarende resten af bygningen ligesom resten af taget

Jernvinduet er meget enkelt og e kun
tre materialer inkl. glasset gør det
gennemskueligt og troværdigt. Det
har en simpelhed,som falder godt ind
i de gamle tage, der har samme
simpelhed.
Endvidere bruges jernet til det, der er
dets styrke, nemlig at det kan støbes i
form.

Overfladen er helt glat og død og
falder derfor meget udenfor de
gængse tagmaterialers patinering.
Messingdelene falder udenfor, da et
simpelt tagvindue pludselig bliver til et
designelement: noget ydmygt falder i
øjnene og det skaber forvirring.

Vinduets materialer spiller elegant
Vinduets materialer er vigtigere end
sammen med resten af bygningen,
dets formgivning. Det er derfor helt
hvilket sikrer en samhørighed selvom integreret i huset.
elementet er helt anderledes end
resten. Hvis taget havde været rødt,
var vinduet faldet anderledes udenfor.
Der er en enkelhed som ved jern- og
kobbervinduer, der gør vinduet meget
tydeligt at aflæse

Kobbervinduet har en renhed ligesom
jernvinduet, fordi materialet er brugt
med udgangspunkt i dets evner.
Kobberet kan bukkes, hvorved det
fjedrer, derfor kan rammen 'klemme'
om karmen.
Der er ingen formgivning blot for
formens skyld, men fordi der er en
opgave der skal løses.

Sideværs ligger vinduet bedst hvis
centrum passer med bølgedalen
ovenover; umiddelbart forekommer
placeringen på langs mindre vigtig.
Her bliver det tilslutningen til taget,
der er væsentlig.

Vinduet bliver en del af taget, fordi
det er lavet af samme materialer.

Hor materialerne er få, tydeligt
afskilte og let aflæselige, og samtidigt
hænger sammen med udformningen,
går det rigtigt godt.
Dvs at zink skal bruges som zink,
formes som en blikkenslager former
de øvrige zinkelementer i taget.
Hvor materialet skjules, som ved
maling af jern eller aluminium,
afhænger løsningens kvalitet af
hvordan malingen ser ud. Når jern
males, ses materialets karakter ofte
igennem. Når alu pulverlakeres,
skjuler lakken materialet og det
fremstår utydeligt og produktet dødt.
Hvis der indgår flere materialer er det
vigtigt der er et hieraki imellem dem.
F.eks. er det vigtigt ved Villumsens
hus og ved kobbervinduet, at
blyinddækningen ikke falder i øjnene.

Classic Skylight

Klint

Villumsens Hus

Asplund Skovkirkegården

Konklusion

i glassets fulde bredde nederst i
karmen

i glassets fulde bredde nederst på det Udluftning i siden af karmen
skrå stykke
(rumudluftning)

i glassets fulde bredde nederst i
karmen

Må gerne være synlig - alt er med til
at give karakter, der skal bare
formgives i forhold til helheden.

Utæt. Forudsætter ventileret tagrum
Ingen
Ingen
Ingen

Formodes tæt
Dobbeltkarm med isolering i
Ingen
Thermoglas

Rammen 'klemmer' om karm
Ingen, men træ er bedre end jern
Forsatsvindue er tilføjet

Ingen, men træ er bedre end jern
Dobbelt glasløsning

-

?
Ingen, men træ bedre end jern
Forsatsvindue er indbygget

gør-det-selv
Tagsten

Tilslutningsdel (træ)
Tagsten

trækarmen indbygges direkte
Bly

trækarmen indbygges direkte
Tagstenene går ud over vinduet,
hvilket giver en meget fin
sammenhæng mellem tagets
afslutning ved tagrenden.

puds
del af tagkonstuktionen

Trækarmen indbygges direkte
Med tagets eget materiale

- mod sider:
- bunden:

Tagsten
Tagsten

Tagsten
Tagsten

Bly
-

Del af tagkonstuktionen
-

Med tagets eget materiale
Med tagets eget materiale

Ramme: selvstændigt og i
forhold til karm

Bortset fra tværsprossen har rammen
en fin form, der kaster skygge på
glasset og derved danner overgang til
resten af vinduet.
Den delvist gennemførte kant
forneden er en fin detalje, der
nuancerer vinduets form.

-

-

-

I forhold til taget

Mere usikkert end det traditionelle
vindue. Det at søgt at gå så langt til
Velproportioneret som eget element,
Velproportionerede, da de indgår som kanten som muligt for at få så meget
da det forholder sig til
del af det (via karmen)
lys ind som muligt, men der er ikke
Tagstensformen.
arbejdet med proportioneringen.
Vinduet bliver for aflangt.

Ovenlyset spiller fint sammen med
taget dels ved at følge tagets linier;
dels ved at det er samme princip for
overgange som i resten af taget, både
over vinduet og i siderne.

Vinduet forholder sig til taget, som
resten af konstruktionen. Der er reelt
ingen forskel på vindueslkarm og
Superelegant del af taget, fordi det
ydermur, bortset fra at der er ilagt
forholder sig nært til tagets opdeling.
glas i vinduet. Derfor bliver det et
fuldstændigt logisk integreret element
i bygningen

Sprosser

Det er vanskeligt at forstå
begrundelsen bag formgivningen. De
har ingen rolle andet end at brude
glasfladen op og fremstår derfor
kunstige. Endvidere er de dårligt
Tværsprossen kunne oprindeligt have
proportionerede både i egen form
haft noget med støtte af glasset at
(udvendigt flade, indvendigt har de
gøre, men det er ikke nødvendigt
markant udtryk som hører til én tid og
idag, og virker uskøn udefra.
bestemt ikke tagvinduer).
Endvidere er de vandrette sprosser
ikke sat i forhold til Tagstenenes
baner (det er ikke muligt, fordi vindue
og sten ikke har samme længder).

Hver rude svarer til en 12stensvindue.
Lodsprossen gør vinduet mere lodret
Alligevel virker ovenlyset set i
og medvirker til blødgørelse af lyset
sammenhæng som et roligt element i
indefra, men bidrager ikke væsentligt
taget. Det skyldes at sprosserne
til formgivningen.
modsvarer linierne i taget.

Dybde, set udefra

På grund af karmens form, der følger
teglene, har vinduet en dybde der
taler sammen med taget. Rammens
Vinduet er meget fladt. Der er ingen
små variationer, f.eks de små
profilering der nuancerer elementet.
rammedele nederst i vinduet, er gode
for helheden

Der er afrundede dele der spiller
sammen med Tagstenenes former, og
en ret høj kant i sider og overkant,
som giver en fin profil.
Clipsene forneden har stor dybde og
er med til at tilføje nuancer til vinduet.

Tæthed
- af karm
- af rmmen
Isolering
- af vinduet i sin helhed
- til undertag

Tilslutning

Vinduet kan enten lægge sig forsigtigt
(lavt) i taget eller markere sig lidt via
kanterne i siden. Førstnævnte er
vanskeligst og sidstnævnte giver
størst formfrihed.

Ingen

Kondensventilation

Villa Savoie

Konklusion

I forhold til skifertage er det den
lodrette placering, der er afgørende.
Alle studier viser, at der ikke er udvist
omhyggelighed ved indlægning af
skifer sideværs.

Malingen slides og vedligeholdes for
sjældent. Det samme gælder
kitfalsen. Til gengæld opnåes en
sammenhæng med taget, når vinduet
ruster. Det er så en ulempe at det
danner striber på taget.

Traditionelt støbejernsvindue
(som Velamp)
I dele af glassets bredde, nederst i
karmen

Emne

Villumsens Hus

- mod tagmateriale over

Formgivning

Bly
Bly
Rammen er ganske detaljeret;
kobberets muligheder er udnyttet til
Rammen har ingen selvstændig form, fulde og der indgår både afrundede
men er resultatet af karmens
og mere skarpe former, svarende til
udstrækning, der igen er sat efter
Tagstenene.
hvor stort vinduet kunne være inden Rammen er mere dynamisk end
for de 3*3 sten.
karmen, der er helt ren og enkel i
Der mangler nuancer i formen.
formen, svarende til den indre
tilslutning.

Der er ingen sprosser.
Vinduets størrelse svarer til
9stensvinduet, hvilket giver en
mængde dagslys til rummet. Det ville
være en stor fordel om den
bevidsthed blev øget hos forbrugeren:
at størst ikke er bedst.

Den høje overgang mellem vindue og
Tagsten mindsker opmærksomheden
på blyet, der dækker vinduet ind. Da Store højdeforskelle adskiller de
glasset også vipper lidt, er der alt i alt forskellige materialer og medfører et
nuancer nok til at vinduet ikke bliver meget klart, rent udtryk
fremmed for den nuancerede
tagflade.

Der er foretaget en repetition af de
tre tagbaner i sprosserne, formindsket
i skala, som knytter vinduet til resten
af taget.
Sprosserne er superspinkle og hvert
glasfelt i areal, dog ikke form, ret lig
9stensvinduet.

Vinduet har ikke megen dybde, men
det går godt i modsætning til CS fordi
resten af taget også har en lav dybde.
Den tydelige kant rundt om vinduet
taler sammen med metalfalsene og
derfor bliver løsningen god.

Det giver en svag form, hvis man
prøver at skjule indholdet. Hvis der er
isolering mv må det gerne ses, f.eks,
som profilering der følger
tykkelsesbehov.
Tilslutningerne kan enten følge
tagmaterialet eller vinduet. Det er
vigtigt at der er et hieraki: enten skal
inddækningen være en fuldt
integreret del eller også skal den
være noget helt andet, men underlagt
en helhed.
Rammens rolle er, ud over at åbne, at
danne den visuelle overgang til taget.
Derfor må den meget gerne have en
selvstændig form, der har nogle få
detaljer der underbygger helheden.
Formen skal hænge sammen med
funktionen og materialet.

Karmens rolle er at sætte
proportionerne i forhold til tage, og at
danne overgang indefra.
Det er vigtigt at vinduets proportioner
fanger linier fra det omgivende tag.
Det kan godt repetere og skalere
linierne.
Indvendigt er det vigtigt at formen
forholder sig til rummet/overfladerne.

Hvis der skal være sprosser, skal det
kun være lodrette sprosser. Der synes
ikke at være grund til det, hvis
rammen profileres, så der opnåes en
dybde i vinduet.

Dybde i elementet er et meget vigtigt
krav, da vinduet - i tegltage - ellers
virker fremmed og i skifertage vil
virke for stort og markant.
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Artiklen har været bragt i ArkitekturDK i 2011, der også er udgivet som bog med temaet Transformation.
Artiklen vedlægges som reference, da den gennemgår tegnestuens holdning til ydmyge, historiske bygninger.
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