
Afsæt

Min opgave tager udgangspunkt en dagdrøm om at kunne skabe noget, der ville bringe livet tilbage på 
gårdene og i landsbyerne, og give flere mennesker, som jeg selv, 
muligheden for at gøre drømmen om det landlige liv til virkelighed.
Jeg restaurerer og transformerer en bevaringsværdig tvillingegård, tegner nye boliger i funktionstømte 
udlænger, og sikrer derigennem et grundlag for gårdens fremtidige eksistens.

Gårdliv

Boligtyper

På den klassiske gård var der kun beboelse i stuehusene, og stuehusene er traditionelt opbygget som en 
serie af stuer og rum, der ligger adskilt langs med bygningen.
Jeg har tegnet boliger i en stald og en lade, og har ladet de typologiske træk fra længetyperne påvirke 
boligernes udformning. Jeg har tilstræbt en variation af rumlige oplevelser, og forsøgt at finde en gylden 
middelvej mellem tradition og modernitet.

Stuehuset 1954 - Nationalmuseets arkiv.

Anlæggets samlede form og placering

Den lange facade mod nord, de to stuehuse der ligger skulder ved skulder, staldlængen der 
ligger parallelt med vejen og de to individuelle, men forbundne, gårdrum er de karakteristiske 
træk ved anlægget.
Det er gårdenes samlede egenskab som en af de sidste eksisterende tvillingegårde i Danmark 
der gør den til noget helt specielt. Gårdens placering i landsbyen er markant og historisk vel-
dokumenteret, og anlægget som helhed må betragtes som særdeles sjældent og af stor kulturhis-
torisk værdi.

Facader

De forskellige facadetyper får forskellige behandlinger.
Den vestlige gårds facader, samt det østlige stuehus, restaureres og vedligeholdes, da disse er karaktergi-
vende for oplevelsen af gården, og har størst bevaringsværdi.
De murede facader får en ny behandling, med pigmenteret trætjære, der harmonerer med de historiske 
facaders sorte træværk, men også har et tydeligt nutidigt udtryk. De sorte flader gør det klart aflæseligt 
hvilke facader der er oprindelige, og hvilke der er af nyere oprindelse. Den sorte farve skaber et mere 
sammenhængende udtryk mellem gårdens mange forskelligartede overflader.

Gården

Gården er en såkaldt tvillingegård, hvor to gårde er bygget sammen til én. Denne type er meget sjælden 
at finde intakt, fordi de som regel blev skilt ad med tiden, og derfor er det ekstra interessant at gøre en 
bevaringsmæssig indsats for denne gård.
Den ligger i en lille landsby, Kvottrup, ca. 10 km fra Aarhus, og bygningerne er meget forskellige i deres 
stand og kvalitet. Gården er ikke fredet pga mange strukturelle ændringer gennem tiden, 
men er bevaringsværdig i klasse 1.

Staldbolig

Stalden er en langstrakt bygning, der kalder på en seriel rumfordeling. Staldboligen er tegnet med 
servicerende rum til gårdsiden; køkken, badeværelser og soveværelser, og opholdsrum mod havesiden. 
Opholdsrummene er tre, store sammenhængene stuer, forbundet med portåbninger. Når portene er åbne 
kan man få et ubrudt kig på langs med huset, og understreger derved staldtypens langstrakthed.

Den vestlige gårds historiske dele

Den vestlige gård har mange bevaringsværdige kvaliteter. Laden, stuehuset og de bevarede st-
aldfacader er fine, autentiske eksempler på fornemt bindingsværk, og gårdspladsen er et smukt 
og bevaringsværdigt uderum.
Ankomsten til den vestlige gård er en helstøbt oplevelse, med adgang gennem den store port ind 
til gårdspladsens sluttede felt, med nedsænket møddingsplads i midten. Det er først på bags-
iden af de to stalde at gårdens karakter begynder at skride. Man bør bevare gårdens historiske 
dele og styrke helhedsudtrykket.

Interiør

De to nye boliger har begge samme opbygning og materiale udtryk. Da jeg isolerer indvendigt er det 
vigtigt at væggene er diffusionsåbne og kan optage og afgive fugt. Efterisoleringen foretages med en 
foring af teglblokke, der pudses med lerpuds, og kan evt. males med lerbaseret maling. Alle disse mate-
rialer har gode fugtregulerende egenskaber og vil skabe et godt indeklima.
De indre vægge og lofter i boligerne opbygges af brædder på et træskelet af lægter med papiruldsisolering 
imellem. Brædderne males med hvid linoliemaling, der giver et blankt skær og reflekterer lyset ind i 
rummene.

Process

En gård som denne er i konstant forandring og er som følge af det, et komplekst kludetæppe af bygn-
ingsdele i forskellige materialer og fra forskellige perioder. 
En væsentlig del af opgaven har bestået i en grundig opmåling og research af gården, og på baggrund 
af dette en analyse og værdisætning, der fastlægger de bærende bevaringsværdier for anlægget, og som 
danner et solidt grundlag for den videre bearbejdning.
Gårdens mange forskellige dele afføder hver især forskellige potentialer og begrænsninger for transfor-
mationen, og projektet er tegnet med opmærksomhed på disse variede vilkår.

Ladebolig

Laden er den højeste af gården bygninger, og her har man mulighed for at udnytte tagetagen.
Ladeboligen er tegnet med et dobbelthøjt tværgående alrum centralt i huset, hvor man fornemmer 
laden flotte dimensioner. Værelserne er udført som små enheder, der udvider sig opad på en stor hems, 
der bliver belyst gennem de genetablerede luger i taget. Dette giver værelserne en særlig, og finurlig 
karakter, og rumoplevelsen er født af ladens typologi.

Gårdens typologier og hieraki

Gårdrummene har en klar orientering og et klart hieraki, som er karakterdannende for stedet 
og gårdtypen generelt. Længetyperne har hver deres særegne bearbejding, og det er med til at 
danne den særlige arkitektoniske oplevelse man får af at være på en gård.
Stuehus, stald og lade er de karakteristiske enheder for en gård, og disse særlige træk bør man 
tage hensyn til i en fremtidig udvikling af stedet.

Citat

“Disse bygninger er smukke, fordi de er skabt af en byggetradition med måske 
århundreders erfaring. Det er ikke arkitekturens storværker, men de kan være 
mesterværker udført i fremragende håndværk.
Med naturlig form, konstruktion og rigtig anvendelse af egnede materialer 
bliver resultatet disse smukke huse, som vi føler er danske, passer sammen, 
hører til i det danske landskab og kan smykke naturen.

De skal ikke værnes og bevares fordi de er gamle, men fordi de er smukke 
og har bygningskulturel værdi. Og de værnes bedst ved at bruges og ind-
gå i dagliglivet, ikke som museumsgenstande, men som brugsgenstande, der 
forener den skønhed, det gode håndværk har givet dem med en anvendelse og 
indretning, som hører til i dag.”

-Kaj Gottlob, i “Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi”, ca. 1965.

1:500 Plan

Bevaringsværdig - Minimale indgreb i det eksisterende.

Ikke bevaringsværdig - Frihed til bearbejdning og transformation.

1:200 Plan

Diagram
Bevaringsværdier

Nordfacade stuehus 1 - efter
Bindingsværket restaureres.

Vestfacade staldbolig - efter
Vinduer skiftes ud til koblede døre, og murstenene males med pigmenteret trætjære.

Østfacade staldbolig - efter
Bindingsværket restaureres, der isættes små forsatsvinduer i hvert andet tavl.

Sydfacade ladebolig - efter
Bindingsværket restaureres og tjæres sort, der isættes vinduer med træskodder.

Stuehus
Huset beholder sin funktion som bolig.

Bindingsværket retaureres og der genetableres stråtag.

Stuehus
Huset beholder sin funktion som bolig.

Bindingsværket retaureres og der genetableres stråtag.

Stald
Staldlængen transformeres til bolig og garage.

Der genetableres stråtag og luger - 1 på østsiden, 4 på vestsiden.
Østsidens bindingsværk restaureres og der suppleres med nye vinduer.
Vestsidens murværk tjæres sort, og vinduerne erstattes af koblede døre.

Stald
Staldlængen er aktivitetsplads  og garage for de to tilknyttede boliger.

Der genetableres stråtag, og de ukarakteristiske kviste fjernes.
Længens imiterede bindingsværk fjernes og muren pudses og tjæres sort.

Lade
Laden transformeres til bolig.

Der genetableres stråtag og luger - 3 på nordsiden.
Sydsidens bindingsværk restaureres, tavlene tjæres sorte og der isættes nye.
Nordsidens imiterede bindingsværk fjernes, og muren pudses og tjæres sort.

Lade
Ladens bindingsværk restaureres.

 Der genetableres stråtag og luger - 3 på nordsiden.
Ladens store, åbne rum bliver brugt til forsamlingssal for landsbyen.

Stald
Staldlængen er aktivitetsplads for de to tilknyttede boliger.

Der genetableres stråtag og luger - 4 på vestsiden.
Vestfacadens bindingsværk restaureres.
Østfacadens ældre murværk bevares.

Gårdsplads
Pigstensbelægningen afdækkes.

Møddingsforsænkningen i midten bevares.

Gårdsplads
Bevoksningen fjernes, og der genetableres pigsten.

Kvottrupvej
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Snit B-B

Modelfoto - ladebolig
Værelse med hems, ved en genetableret luge.

Modelfoto - ladebolig
Gennemlyst spisestue/alrum.

Modelfoto - staldbolig
Forbindelse gennem huset.

Modelfoto - staldbolig
Spisestue/Alrum med kig til køkkenet.

Detalje 1:5
Plansnit i staldboligens vestfacade.

Revledør

Dørkarm

Liste

Træskelet konstruktion

Papiruldsplade

Fyrretræsbrædder

Hvid linoliemaling

Gulv af egetræ

Sandfarvet lermaling

Lerpuds

Teglblok

Eksisterende letbeton

Eksisterende mursten

Spejlskåret egetræ

Koblet dør

Detalje 1:5
Snit i gulvopbygning.

Egetræsplanker

Plade

Gulvvarme

Beton

Dampspærre

Lecanødder

Terræn

Detalje 1:5
Plansnit i ladeboligens syfacade.

Lerpuds + sandfarvet lermaling

Tegblok

Eksisterende bindingsværk

Spejlskåret lærketræ

Koblet vindue

Skodde af lærketræ

Revledør

Dørkarm

Liste

Træskelet konstruktion

Papiruldsplade

Fyrretræsbrædder

Hvid linoliemaling

Gulv af egetræ

Detalje 1:5
Snit i ladeboligens sydfacade

Stråtag

Lægter med rundede hjørner

Afstandsliste

Tagpap

Fast undertag

Papiruldplader

Bræddeloft


