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I denne redegørelse for mit afgangsprojekt, En restaurering af Hel-
stedgaard - Fra landbrug til byhus, beskriver jeg projektet med ud-
gangspunkt i en registrering, analyse og værdisætning af Helsted-
gaard, der danner grundlag for et kunstnerisk forslag. 
Således er dette ikke en beskrivelse af det færdige projekt, men et 
redskab til at uddybe tankerne og processerne bag projektet. 

Motivationen for at arbejde med Helstedgaard opstod i kraft af den 
igangværende debat om husets fremtid, der deler vandene i nærom-
rådet og i Randers Kommune. Der opstår altid en spændende debat 
om bygninger, der er bevaringsværdige, for hvad gør egentlig en 
bygning bevaringsværdi? Med afsæt i denne debat vil jeg i mit pro-
jekt forsøge at fremhæve Helstedgaards kvaliteter og muligheder, 
hvilket kan begrunde en bevaring. Samtidig er det interessant at  
undersøge, hvordan gamle landejendomme og huse som Helsted-
gaard kan anvendes i en nutidig kontekst. 

Jeg har valgt at arbejde med Helstedgaard som afgangsprojekt, da 
den danske kulturarv og større landejendomme længe har haft min 
interesse. De besidder ofte særlige arkitektoniske og håndværksmæs-
sige kvaliteter og repræsenterer en svunden tid, som jeg mener, vi 
kan lære noget af. 

I forbindelse med projektet er jeg kommet i kontakt med forfat-
teren Jens Bach Andersen, der udgav en roman om Helstedgaard i 
2018. Andersen har været behjælpelig med at finde historisk mate-
riale af gården.  

INDLEDNING OG MOTIVATION

Arkitektskolen Aarhus 
Studie 1B Kulturarv
Afgang 2018/2019  
Rasmus Hedegaard Jensen   
Stud. nr. 2013249  

Vejleder: Christoffer Thorborg
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Detalje af en gammel smedejernslampe på nordfacadens frontparti 
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Mit projekt om Helstedgaard tager udgangspunkt i en problemstill-
ing om bevaringsværdi. Med dette projekt sætter jeg fokus på, hvor-
for Helstedgaard bør bevares, på trods af at bygningen har mistet sin 
oprindelige funktion.  

Projektet vil også undersøge, hvorledes man kan restaurere en byg-
ning, der har en anseelig mængde originalsubstans. Derfor vil pro-
jektet forsøge at tage stilling til, hvilken betydning originalsubstans-
en har for en bygnings bevaringsværdi, og hvordan en ny funktion 
kan indgå i en dynamisk vurderingsproces af originalsubstansens 
betydning med udgangspunkt i værdisætningen og restaurerings-
holdningen. Endvidere vil projektet arbejde med klassiske arkitek-
toniske virkemidler som proportionering og detaljering med ud-
gangspunkt i bygningens eksisterende materiale. 

Opgaven arbejder ligeledes med Helstedgaards placering, der grund- 
et udviklingen af Randers nu ligger i en urban kontekst. Derfor vil 
projektet på et skitserende niveau undersøge, om den nye relation 
mellem landbrugets og byens bygninger kan forenes ved bl.a. at give 
landbrugsbygninger som Helstedgaard en ny funktion. 

OPGAVEBESKRIVELSE

Situationsplan i 1:2000
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Restaureringen af Helstedgaard har taget sit udgangspunkt i en  
gældende metode for restaurering beskrevet i bogen: Om byg-
ningskulturens transformation, af Harlang, Christoffer, s. 190.1 Den 
foreskrevne metode er herunder opdelt i seks faser:

FASE 1: 
I denne fase foretages alle de indledende undersøgelser, såsom op-
måling af bygningen samt en registrering vha. billeder og skitser. 
Her undersøges bygningens historie ved gennemgang af eksister-
ende arkivmateriale, billeder, avisartikler, breve mm.  

FASE 2:
I fase 2 dannes et overblik over bygningens tilstand for at vurdere, 
om der er grundlag for en restaurering. I denne fase er der således 
fokus på både de tekniske og de æstetiske bygningselementer. 

FASE 3:
Her laves en opsamling på fase 1 og 2, hvor registreringer, tegninger, 
arkivundersøgelser og overvejelser om bygningens stand samles i en 
bygningsarkæologisk rapport. I forbindelse hermed påbegyndes 
også en analyse af selve bygningsmassen, hvor der dannes et overblik 
over bygningens arkitektoniske virkemidler og potentialer.

FASE 4:
Fase 4 arbejder med en værdisætning af bygningen med udgangs-
punkt i de foregående undersøgelser. I den forbindelse anvendes 
Slots- og Kulturstyrrelsen metode, hvor der arbejdes med en op-
deling af bygningens værdi i en miljømæssig-, kulturhistorisk- og 
arkitektonisk værdi. 

FASE 5:
Her udarbejdes en restaureringsholdning og restaureringsprincip-
per med udgangspunkt i studier af teoretiske tekster samt en ind-
dragelse af de foregående undersøgelser af bygningen. Denne fase 
opsætter således et regelsæt for udarbejdelsen af det kunstneriske 
forslag.

FASE 6:
I denne fase udarbejdes det kunstneriske forslag der tager afsæt i 
værdisætningen og restaureringsholdningen. Her gives et forslag til 
restaureringen af Helstedgaard igennem skitsering i tegning, model 
og 3D. Tekniske forhold samt materialer undersøges og implemen-
teres i projektet. Denne fase afsluttes først efter denne redegørelse 
er udført, hvorfor der kan forekomme ændringer i det endelig ma-
teriale.      

METODE
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Opmålingstegning af ankomsttrappen på nordsiden af granit
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HISTORISK KORTLæGNING 
& 

REGISTRERING

Opmålingstegning af panelvæg i storstuen
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UDVIKLINGEN FRA LAND TIL By

HELSTEDGAARD VED HELSTED

Da Helstedgaard blev opført i 1919, lå gården ud til Hobrovej i 
et åbent landbrugslandskab, og Helsted var en tidstypisk landsby 
med nogle småhuse og gårde. Som det fremgår af kortene på mod-
stående side, er der over tid sket en markant ændring af konteks-
ten. Den nærliggende købstad Randers oplevede en kraftig tilvækst 
i starten af 1900-tallet, da byen blev forbundet til Aarhus via en 
ny jernbane.2 Udviklingen forårsagede, at Helsted med tiden blev 
indlemmet i Randers by og ændrede status fra landsbysamfund til 
forstad. En ny motorvejsforbindelse mellem Aarhus og Aalborg via 
Randers blev etableret i 1960’erne med til og frakørsel få km fra 
Helstedgaard. Med motorvejen blev Hobrovej omlagt til en rationel 
trafikkorridor og parcelhuskvarterene, eller de såkaldte sovebyer,3 
der havde sin opblomstring i 1955 til 1970,4 kom til at præge kon-
teksten omkring Helstedgaard.

Kontekstbillede af Hobrovej - set fra Randerssiden. 2018.

Kontekstbillede af Hobrovej - set fra Randers siden. 1940 - 1950. Foto: Arkiv.dk
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1. Situationsplan af Helsted - fra ca. 1901, i målestok 
1:15.000.

Kortet viser, hvordan konteksten så ud nogle år inden 
Helstedgaard blev opført, her anvist med den røde cirkel. 
Området var præget af landbrugsarealer, og Helsted var 
blot en lille landsby bestående af nogle huse og gårde. 

2. Situationsplan af Helsted - fra 1953 til 1976, i 
målestok 1:15.000.

Kortet her viser, hvordan jorden omkring Helstedgaard 
og Helsted begynder at blive udstykket til parceller. End-
videre er Hobrovej, der forbinder Randers til motorve-
jen, blevet udvidet til hovedvej. 

3. Situationsplan af Helsted - fra 1980 til 2001, i 
målestok 1:15.000.

Kortet her illustrerer, hvordan konteksten omkring Hel-
stedgaard og Helsted tager sig ud i dag. Helsted er blevet 
til en by, og kun få af de oprindelige gårde samt huse 
er tilbage. Endvidere har Helstedgaard mistet sine av-
lsbygninger, og parcelhusene ligger helt op af det gamle 
stuehus. Man ser også, hvordan der imellem parcelhuse-
ne ligger boligblokke, formentlig opført i 1960’erne og 
1970’erne. 



HELSTEDGAARDS UDVIKLINGSHISTORIE

Helstedgaard, 1934 - Større danske landbrug Bind 6, J. J. Hansen, s. 96.

Foto: Randers Amtsavis 13.08.1947.

Helstedgård, nedbrydning af udbygninger - Randers Lo- 
kalhistoriske Arkiv, billednummer B24258 fra april 1976.

Helstedgård - Foto: Randers Amtsavis 20.09.1972.

I dag begrænser det før så grandiose anlæg sig kun til stuehuset, 
der er registreret som en bygning med en bevaringsværdi 2 i BBR-
registret. 
I forbindelse med at avlsbygningerne med de kamptakkede gavle 
blev revet ned, frigjordes et stort jordareal. Det formodes, at dette 
blev gjort pga. økonomiske og vedligeholdelsesmæssige årsager.  
Jordarealet blev udstykket til parcelhuse i 1976,5 der nu grænser helt 
op til stuehuset og efterlader en smal offentlig passage. Denne ud-
vikling fra landejendom i landlige omgivelser til noget, der minder 
om et stort byhus i en urban kontekst, fremgår af billederne på side 
31. Det før så åbne og bløde marklandskab med snoede veje, er 
udskiftet med rigide parcelhuskvarterer og blinde veje. 

Parcelhusene omkring Helstedgaard opstod på baggrund af parcel-
haver, jf. situationsplan B, der var almindelig i 1900-tallet. Man 
købte og udstykkede parcelhaverne i fællesskab, og senere overgik 
de enkelte parceller til privateje, hvorefter ejeren kunne bygge på 
parcellen. Det medførte områder med en blanding af hustyper.6 
Denne forstadstype blev forløberen for parcelhuskvarteret.6 Det 
var et system, som formedes over tid, og som fremstod mere lev-
ende i arkitekturen og kulturen end de parcelhuskvarterer, der blev 
opført, efter standardpligtens indførelse. Standardpligten betød, at 
man skulle bygge et muret helårshus senest to år efter grundkøb-
et,7 hvilket skabte de mere rigide parcelhuskvarterer, som præger 
området omkring Helstedgaard, jf. situationsplan C. De nye rigide 
parcelhuskvarterer tager blot højde for praktiske og rationelle 
forhold, hvor forholdet til det eksisterende kulturlandskab ofte 
forekommer underordnet for parcelhuskulturen. Det resulterer i 
uklare og uløste overgange mellem by og land,8 som det er tilfældet 
ved Helstedgaard. 
Parcelhuskulturen fordrer endvidere privatlivet frem for fælleska-
bet,9 som ellers var et centralt holdepunkt i landkulturen, der om-
gav Helstedgaard. Fællesskabet på landet var en drivkraft og mani-
festeredes i de mange forsamlingshuse, der prægede landkulturen 
fra 1800-tallet10 og frem til 1950’erne.11 Før forsamlingshusene 
så dagens lys, var kroen, skolestuen og gårdenes storstue samling-
spunkter for livets små og store begivenheder.12 Man kunne således 
forestille sig, hvordan Helstedgaard har dannet ramme om fælles-
skabet i nærområdet, hvilket er gået tabt i den nye bynære kontekst, 
som er opdelt i zoner for arbejde, fritid og hvile.13   
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1916     Byggeriet af Helstedgaard påbegyndes.

1918     Avlsbygningerne brander.

1919     Byggeriet af Helstedgaard står færdig.

1933     Hestehandler Chr. Rasmussen sælger Helstedgaard til et       
             konsortium repræsenteret ved købmand P. Bentson.

1935     Proprietær Mogensen forsøger at sælge Helstedgaard til  
             kommunen.

1936     Helstedgaard overtages af proprietær P. Pedersen.

1939     Helstedgaard bliver udbudt til landbrugsskole (ej udført).
             Helstedgaard solgt til Peder Hedemann, Chr. Pedersen og  
             Niels Ottesen, gårdens nye pantehavere. 

1940     Helstedgaard udbydes til ungdomslejer (ej udført).

1946     Ca. 500 tyske flygtninge søger ophold på Helstedgaard.

             Ca. 70 tyske flygtninge flyttes fra Helstedgaard til den  
             britiske zone i Tyskland.

1947     Helstedgaard rømmes for tyske flytninge.

1950     Danish American Prospecting Co. flytter til Hel- 
              stedgaard.

1951     Helstedgaard som hovedsæde for Danish America Pro- 
              specting Co. - de sidste kontorer og laboratorier   
              flyttes til Helstedgaard.

1959      Helstedgaard indrettes som motel med ca. 200 værelser.

1962     Proprietær P. Pedersen foreslår at udleje lokaler på gården  
              til Randers Tekniske Skole, og indrette 100 studieværelser. 

1963      Hvidemølleskolen lejer lokaler på Helstedgaard.

1968     Hvidemølleskolen i Randers køber Helstedgaards avlsbyg- 
             ninger til undervisningslokaler. 

1973     Hvidemølleskolen fraflytter Helstedgaard. 

1976     46 nye parcelhusgrunde udstedes Helstedgaards jorde.
             Alvsbygningerne nedrives.

1977     Helstedgaard overgår igen til privat eje. 

2017     Helstedgaard sættes til salg

TIDSLINJE
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EKSISTERENDE FORHOLD

Opmålingstegning af et nyere forsatsvindue



OPMåLING AF HELSTEDGAARD

Forud for mit arbejde med Helstedgaard har jeg forsøgt at finde 
et eksisterende tegningsmateriale. Det var imidlertid kun muligt at 
finde tre plantegninger over bygningens kælderetage, stueetage og 
første sal. 
Grundet det sparsomme tegningsmateriale har en stor del af projekt-
et derfor omhandlet en grundig opmåling af Helstedgaard udført på 
egen hånd fra d. 2 til d. 13. juli, hvorefter opmålingstegningerne er 
blevet rentegnet i AutoCAD. 

I forbindelse med mit opmålingsarbejde har jeg inddraget nogle af 
de opmålingsmetoder, vi har anvendt på Studie 1B. Jeg har bl.a. 
arbejdet med skitseopmåling af detaljer og opmåling af rumudfold-
elser i målestok 1:10 og 1:20.

En forudsætning for opmålingen af Helstedgaard har været en 
antagelse af, at bygningen er nogenlunde vinkelret på hjørnerne. 
Opmålingen er foretaget med lasermåler, hvor målene er noteret 
som fortløbende mål. I valget af denne opmålingsmetode har jeg 
været opmærksom på, at der kan opstå fejl i opmålingsarbejdet. Da 
opmålingsarbejdet skulle foretages over en kort periode, fandt jeg 
den nævnte metode, der er beskrevet i bogen: Om bygningskulturens 
transformation, af Harlang, s. 109 og 112,14 for praktisk og tilstræk-
kelig.
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Mit opmålingsarbejdet på Helstedgaard. Foto fra Aarhus Stifttidende

Detaljeopmåling af vægflade i havestuen - opmålt i 1:20

Skitseopmåling af gerigt i husets hal Skitseopmåling af balustre til husets indv. hovedtrappe
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I det udvendige karakteriseres nord- og sydfacaden af den sym-
metriske opbygning over husets midterakse, der markeres af et 
fremskudt parti på nordfacaden. Symmetrien opstår i placeringen 
af de originale hvidmalede vinduer, der fordeler sig med en taktfast-
hed over nord- og syd facaden. 

Helstedgaard kendes på sit røde murværk i krydsforbandt, og huset 
karakteriseres samtidig af en hvidmalet sparrenkopgesims. Endvid-
ere kendes bygningen på det tunge tegltag med hvalmede gavle, 
hvis tyngde komplimenterer husets murede facader. 

Taget prydes af fire kviste på husets nordfacade, og i tagets rygning 
sidder fire skorstenspiber som et statussymbol på gårdens velstand.

Gavlene er i modsætning til nord- og sydfacaden asymmetriske, 
grundet deres sekundære betydning. På gavlene fæstnes også de to 
oprindelige havemure, der indrammer det smalle rum foran huset.     

De udvendige forhold præges også af detaljer som granittrapper 
med et snirklet smedejernsgelænder, en egetræsdør og en pompøs 
granitportal. 

I husets udvendige fremtoning er det således formålet at imponere, 
men samtidig er der en bevidst differentiering mellem nord- og 
sydfacadens formelle fremtoning og gavlenes funktionelle udtryk.  

I dette afsnit beskrives de udvendige og indvendige forhold med 
afsæt i den bygningsarkæologiske rapport (bilag 1) og egne op-
målingstegninger (bilag 2). De udvendige og indvendige forhold 
beskrives for at give en forståelse for bygningens nuværende frem-
toning, der har været væsentlig for projektet samt bestemt tilgangen 
til restaureringen af de forskellige etager. 

ByGNINGSBESKRIVELSE 
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UDVENDIGE FORHOLD



Gavl mod øst m. havemur

Nordfacaden

Sydfacaden

Detalje af murværket ved terrassedøren på sydfacaden

Gavlen mod vest

Granittrappen fra nordfacaden og hoveddøren i egetræ
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Karakteristisk for stueetagen er den oprindelige planløsning, 
hvortil der er en klar opdeling mellem de formelle rum mod øst, 
og de uformelle rum mod vest. Opdelingen kommer til udtryk i 
rummenes størrelse og detaljering.
 
De formelle rum er udført med en nærmest barok detaljering og 
anvender formelle arkitektoniske greb, som f.eks. at placere stuerne 
en-filade. 

De uformelle rum er derimod udført med et mere nøgternt udtryk, 
men stadig med en opmærksomhed på detaljen, der her forekom-
mer mere klassicistisk og slank.

Karakteristisk for stueetagen er også den store mængde af origi-
nalsubstans, hvilket bidrager til husets autenticitet. Dog er der sket 
nogle ændring jf. planen og billede 4 på modstående side. 

Standen af det indvendige bærer præg af fugt og råd i etagedæk-
ket, afskallinger og opfugtning af væggene. De pudsede og stuk be-
klædte lofter sidder desuden løse flere steder.

INDVENDIGE FORHOLD - STUEETAGEN

1. 2.

3.4.

5.

Tegning af stueetagen med markering af tilføjelser fra 1970’erne
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1. Husets hall et dobbelthøjt rum, med sidelys, panelvægge og en svungen trappe

2. Storstuen med paneler og stukloft er nu opdelt af en væg fra 1970’erne 

4. I stuen mod vest ses en ny muremesterbue, der muligvis også er fra 1970’erne 

3. Havestuen mod syd står med de oprindelige træpaneler og stuk

5. Den gamle fordelingsgang til herskabets soveværelser
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En præmis for beskrivelsen af førstesalen er, at det kun har været 
muligt at registre den midterste og vestlige del. 

Karakteristisk for førstesalen er den stadige opdeling mellem det 
formelle, der knytter sig til de gamle gæsteværelser ved hallen, og 
det uformelle og praktiske, der knytter sig til den vestlige del. 

De formelle rum ved hallen adskiller sig fra den vestlige del ved 
deres størrelse, lysforhold og detaljering, og fremstår mere harmo-
niske og sammenhængene jf. billede 1 og 2. 

Den vestlige del præges af en funktionel opbygning, hvor tjeneste-
pigernes sovekamre er forbundet med en fordelingsgang. Detalje-
ringen forekommer simpel og traditionel samt med en blanding af 
stilarter.

Standen af førstesalen er nogenlunde ens med den beskrevne i af-
snittet om stuetagen, og planløsningen formodes at være nogenlun-
de original. Dog knytter værdisætningen sig primært til forholdene 
omkring de formelle rum (bilag 1 s. 45), hvorfor der må udføres en 
anden og mere fri restaurering af den vestlige del af førstesalen.  

INDVENDIGE FORHOLD - FøRSTESALEN

1.

2.3.4.

5.

Tegning af førstesalen med markering af tilføjelser fra 1970’erne
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1. Husets hall - ankomsten til førstesalen, med de gamle gæsteværelser 

3. Evt. det gamle tørloft med gennembrydning til tagkonstruktionen

5. Den gamle tjenestetrappe i den vestlige ende af huset2. Et af de gamle gæsteværelser mod syd 

4. Kammer i den vestlige del af huset
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INDVENDIGE FORHOLD - KæLDERETAGEN

Beskrivelsen af kælderetagen foretages ud fra et sparsomt grundlag, 
da det ikke har været muligt at tilgå hele kælderen.  

Karakteristisk for kælderen er, at den også er opdelt i to funktioner, 
hvor det antages, jf. bilag 3, at der har været forpagterbolig i den 
vestlige del og funktioner til den generelle husholdning i den østlige 
del. 

Med hensyn til standen fremgår det af billederne, at kælderen er 
den mest nedslidte af de tre etager. Dertil er der en meget ringe 
mængde af originalsubstans, hvorfor værdisætningen (bilag 4) blot 
knytter sig til opdeling af etagen. Standen af kælderen fordrer også 
en anden restaureringstilgang i forbindelse med et kommende pro-
jekt grundet de ringe bevaringsværdier. 

3.2. 1.

Tegning af kælderetagen
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3. Stentrappe til kælderetagen2. Stentrappe til kælderen set fra oven

1. Rum fra kælderen med betongulv, pudsede vægge og forskalling
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VæRDISæTNING AF HELSTEDGAARD

Opmålingstegning af parti omkring hoveddøren



Udsnit af husets hall

Facadeudsnit fra husets sydside

Udsnit af nordfacaden

Udsnit af sydfacaden

VæRDISæTNING

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den originale 
og gennemførte materialeholdning, herunder den kraftige sokkel, 
de murede facader med gesims, takten af vinduesåbninger i nord og 
sydfacaderne samt de bevarede ældre trævinduer. Endvidere knyt-
ter de bærende fredningsværdier sig til de originale granittrapper,  
granitportalen og det hvalmede tag.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den tradi-
tionelle materialeholdning og originale detaljer, herunder sned-
kerarbejde omkring døre, vægpaneler, fodpaneler, parketgulvene, 
flisegulvene og fast inventar. De bærende fredningsværdier knytter 
sig yderligere til den oprindelige planløsning, rummenes indbyrdes 
placering og de særlige lysforhold.  

I dette afsnit vil jeg kort redegøre for husets bærende frednings-
værdier, samt den miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske 
værdi, der er beskrevet nærmere i bilag 4. Værdisætningen har været 
et udgangspunkt for projektet og et arbejdsredskab i forbindelse 
med ændringer af bygningsmassen.

BæRENDE FREDNINGSVæRDIER
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Den miljømæssige værdi knytter sig primært til den nye urbane 
kontekst, Helstedgaard indgår i, hvor forholdet til omgivelserne 
er snævre og kontrasterende. Ligeledes knytter den miljømæssige 
værdi sig til følgende:

   Bygningens relation til Hobrovej. 

   Helstedgaards dominerende fremtoning i konteksten. 

   Relationen til parcelhusene.

Skråfoto af nordfacaden fra https://skraafoto.kortforsyningen.dk. 03.01.2019.

Skråfoto af sydfacaden fra https://skraafoto.kortforsyningen.dk. 03.01.2019.

MILJøMæSSIG VæRDI
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Udsnit af tjenestetrappen

Dekoration af en hest i stukken fra en af stuerne

Våbenskjold fra havestuen med ejerens initialer

Udsnit af husets hall

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig primært til Helstedgaards 
funktion som en større proprietærgård, hvor gårdens arkitektur 
repræsenterer en svunden tid med herskab og tjenestefolk.
Den kulturhistoriske værdi knytter sig yderligere til følgende 
forhold:

   Husets forholdsvis bevarede planløsning samt hierarkiske dispo- 
   nering og proportionering af rummene. 

  Udformningen af trapperne og den generelle detaljering, der  
    skildrer forholdet mellem herskab og tyende. 

  Stuehusets brug, som ramme om privatlivet og sociale arran- 
   gementer. 

  Det relativt intakte stuehus med mange originale materialer og  
    en stor grad af autenticitet. 

KULTURHISTORISK VæRDI

32   



I det udvendige knytter den arkitektoniske værdi sig til følgende 
overordnede forhold: 

   Bygningens sammenhængende, horisontale og velproportionerede     
  form og de murede facader med gennembrudte vinduesåbninger. 

  Den symmetriske opbygning af nord- og sydfacaderne samt den  
  serielle og taktfaste placering af vinduerne. 

   Tagets store velproportionerede tagflade.
   De to udvendige trapper i granit på hhv. nord- og sydfacaden.

I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til følgende forhold:

   Overgangen mellem rummene og deres forløb. 

  Forskellen mellem den indbyrdes placering af de fine rum og de  
   tjenende rum. 

   Bearbejdningen af det naturlige lysindfald. 

 Det gennemførte og velbevarede interiør i stueetagen, der er  
  holdt i traditionelle materialer. 

  Hierarkiet der ses i detaljerne og snedkerværket, hvilket mark-  
   erer rummenes status. 

Udsnit af husets nordfacaden fra 1988

Udsnit af husets sydfacade fra 1988

Husets vestvendte gavl

Facadeudsnit fra husets sydside

ARKITEKTONISK VæRDI
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TILGANG

Opmålingstegning af hoveddøren i egetræ



TO RESTAURERINGSMETODER

Restaureringen af Helstedgaard har taget udgangspunkt i restau-
reringsholdningen (bilag 4), hvor jeg tilslutter mig den franske 
arkitekt Viollet-le-Duc’s holdning om, at funktionen kan være et 
bærende princip for en restaurering:
“... det bedste middel til at bevare en bygning er at give den en bestem-
melse og så fuldstændigt opfylde alle de krav, som denne bestemmelse 
sætter, at der ikke er anledning til at ændre på den.” 15

Den nye funktion kan evt. give bygningen et nyt liv og dermed 
fordre en bevaring, dog må funktionen forholde sig til den gæld-
ende værdisætning (bilag 4) og restaureringsprincipper s. 40. Større 
ændringer i dele af bygningsmassen må kun ske, hvis det har betyd-
ning for den nye funktions rammer jf. artikel 5 i Venezia Chartret 
af 1964 (bilag 5). 
Projektets formål er at begrunde en bervaring af Helstedgaard. I 
tråd med den danske arkitekt Johannes Exners teori, der citeres 
nedenfor, forstås bygning som et levende væsen, hvis identitet er i 
konstant forandring: 
“Bygningens historiske identitet er derfor ikke kun den, der blev dem 
givet ved fødslen af de arkitekter, kunstnere og håndværkere, der  
skabte dem, men dannes også af det efterfølgende livs påvirkninger, af 
forandringer og tilføjelser.” 16

Det er et gældende princip, at alt i denne verden forandres, og at 
intet er konstant, hvorfor omskifteligheden i brugen af en bygning 
også er en tilbagevendende præmis. Helstedgaards historie vidner 
ligeledes om mange skiftende funktioner, hvorfor en ny funktion 
vil være i tråd med Helstedgaards evne til at tilpasse sig nye tider.

Væsentlig for restaureringen af Helstedgaard er, foruden bygning-
ens foranderlige natur, formidlingen af de historiske lag, der udgør 
bygningens identitet. Projektet arbejder ud fra en respekt for byg-
ningen og dens fortid, og forholder sig til Johannes Exners begreb 
om autenticitet:
“Autenticitet (troværdighed) defineres som den ægthed og gyldighed, 
hvormed bygningen fremtræder. Og som fremgår af dens strukturer, de-
taljer og overflader, der dokumenterer hinanden i en lang samhørende 
kontinuitet og således sammen logisk beretter og bekræfter bygningens 
historie og kontinuerte procesforløb.” 17 
I begrebet om autenticitet ligger også en forståelse for og bearbejd-
ning af det originale og nuværende materiale, hvori tidsligheden 
opstår. Dog vil dele af projektet tage udgangspunkt i en rekonstruk-
tion af bygningselementer, med afsæt i det eksisterende og histo-
riske materiale jf. artikel 9 i Venezie Charter (bilag 5). 

Restaureringen af Helstedgaard vil tage udgangspunkt i to restau-
reringsmetoder, eftersom stueetagens, førstesalens og kælderetagens 
stand er uensartet. 
Den første metode tager udgangspunkt i princippet om genetab-
lering og rekonstruktion af manglende dele jf. ovenstående, da  
stueetagen fremstår forholdsvis intakt med meget originalmateri-
ale. Mængden af originalmateriale gør det muligt at give kvalifi-
cerede bud på, hvorledes manglende elementer og detaljer har taget
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sig ud, men vigtig for rekonstruktionen af disse er, jf. Venezie  
chartrets, artikel 12 (bilag 5).
Jeg tilslutter mig ovenstående citats antagelse om, at rekonstruk-
tioner af manglende dele bør indgå harmonisk med helheden. Deri-
mod kan det diskuteres hvorvidt en rekonstruktion i Helstedgaards 
stueetage vil udgøre en uønsket forfalskning af det historiske ma-
teriale. Min antagelse er, at en rekonstruktion, udarbejdet på bag- 
grund af det eksisterende materiale, vil bidrage til at styrke 
rummenes arkitekoniske helhed. 

Den anden metode knytter sig til førstesalen og kælderetagen, og 
tager udgangspunkt i en rehabilitering med afsæt i Viollet-le-Ducs 
teori om funktion som et redskab til at udføre en restaurering. 
Funktionen vil tilføre bygningen et nyt historisk lag som vidne om 
bygnings liv jf. citatet af Johannes Exner. Her vil restaureringen også 
arbejde med forholdet mellem nyt og gammelt med udgangspunkt 
i Venezie Chartrets betragtning om tilføjelser i artikel 13 (bilag 5).
Således vil tilføjelser på de to etager tage udgangspunkt i det eksis-
terende og dets formsprog, hvormed tilføjelsen vil indgå i en sam-
menhæng med det eksisterende. Dog må tilføjelsen bære en nutids-
markør, der gør det muligt at skelne mellem nyt og gammelt som 
nævnt i ovenstående.

Gældende for begge metoder er, deres udgangspunkt i værdisæt- 
ningen (bilag 4) og prioritering af traditionelle materialer og teknik-
ker, såfremt der ikke forefindes bedre alternativer i nutidens bygge-
materialer og teknikker.  
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Den kommende restaurering af Helstedgaard vil blive udført ud 
fra følgende restaureringsprincipper, hvoraf enkelte principper kan 
relatere sig til en særlig del af bygningen:

A: Restaureringen arbejder med en ny funktion som det bærende 
princip, der kun må gå på kompromis med forhold i værdisætning-
en og den bygningsarkæologiske rapport, hvis det forbedrer den 
arkitektoniske helhed.  

B: Restaureringen vil tage udgangspunkt i traditionelle teknikker, 
materialer og arbejdsmetoder, hvor der er fokus på kvalitet og hold-
barhed, medmindre der findes nye metoder med bedre resultater. 

C: Ved mangler i bygningens originalsubstans vil manglende el-
ementer blive rekonstrueret i deres oprindelige form og materiale. 
(Dette gælder kun for stueetagen)

D: Tilføjelser til bygningsmassen skal fremstå som tydelige nutids-
markører, men samtidig underordne sig den arkitektoniske helhed. 
(Dette gælder kun for kælderetagen og førstesalen) 

E: Fjernelse af materiale må kun ske, hvis materialet er i uoverens-
stemmelse med den arkitektoniske helhed eller er i strid med værdi-
sætningen og den bygningsarkæologiske rapport.

RESTAURERINGSPRINCIPPER
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Opmålingstegning af baluster ved tjenestetrappen
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PROGRAM

Programmet for Helstedgaard tager afsæt i gårdens tidligere funk-
tion som større landejendom. Som beskrevet på side 14 var det ofte 
storstuerne på gårdene, der blev brugt som det sociale samlingssted 
i landsamfundene, hvilket også kunne være tilfældet med Helsted-
gaard. Men da landsamfundet omkring Helstedgaard forsvandt 
mistede Helstedgaard sin funktion som et socialt samlingspunkt. I 
stedet har parcelhusenes høje hække taget over, hvilket ikke fordrer 
et socialt fællesskab.  
Derfor forslår jeg at Helstedgaard bliver til et kultur- og forsam-
lingshus, hvor forholdet mellem fritid og hvile, der er adskilte i 
parcelhuskvarteret, bringes tættere sammen. Det nye program vil 
med afsæt i husets historie og den sociale tanke forhåbentlig fordre 
en valid grund for bevaringen af huset og skabe et samlingspunkt, 
hvor Helstedgaard atter kan danne ramme om livets store og små 
begivenheder. 

I forbindelse med kultur- og forsamlingshuset, vil der også være 
tilknyttet et kontorhotel, to lejligheder og gæsteværelser (jf. dia-
grammerne på s. 41). Således vil der være en daglig brug og vedlige-
hold af huset i forbindelse med kontorhotellet og lejlighederne, og i 
aftentimerne samt i weekenderne vil huset danne ramme om sociale 
begivenheder som fester, foredrag mm. 
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Signaturforklaring

Signaturforklaring

Signaturforklaring

Kultur- og for-
samlingshus

Kultur- og for-
samlingshus

Gæsteværelser 
til Kultur- og 
forsamlingshuset

Kontorhotel

Kontorhotel

Udlejnings lejlig-
heder

Kælderetagen

Stueetagen

Førstesal 
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Projektet arbejder ud fra tre hovedgreb, med det fælles formål at  
styrke de rumlige oplevelser og skabe rammerne for den nye funk-
tion.

Hovedgreb A arbejder med at styrke husets rumforløb ved at skabe 
en ny offentlig forbindelse mellem husets tre etager, hvor trappen i 
hallen indgår i det nye forløb.

I forbindelse med trappen vil der også blive etableret en elevator for 
at imødekomme de nye adgangskrav. 

TRE HOVEDGREB

HOVEDGREB A: VERTIKALE FORBINDELSER

Signaturforklaring

Eksisterende trappe (anvendes til kontorhotellet)

Eksisterende trappe (anvendes ifm. den nye trappe)

Ny forbindelse med elevator
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Tjenestetrappe i kammer ved hallen (markeret med mørkegrøn s. 42)

Trappe i hallen til herskabet (markeret med lysegrøn s. 42)Tjenestetrappe (markeret med lyseblå s. 42)
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Hovedgreb B arbejder med princippet om en to-deling af bygning-
en, der bygger på den hierarkiske opdeling mellem de formelle, pri-
vate og de tjenende rum. Forskellen manifesterer sig i rummenes 
størrelser, detaljeringsgraden og rummenes status. Derudfra kan 
man arbejde med en opdeling mellem det offentlige og det private, 
hvor det offentlige knytter sig til de formelle og detaljerede rum, og 
det private begrænser sig til de private og tjenende rum.

HOVEDGREB B: TO-DELING

Signaturforklaring

Kultur- og forsamlingshus m. gæsteværekser

Kontorhotel og lejligheder
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Stukloft fra stue på stueetagenTrappenedgang til kælderen af teglsten

Udsnit af panelvæg i havestuenSoveværelse i husets vestlige del af stueetagen

Parketgulv i havestuen på stueetagenFordelingsgang på førstesalen til tjenestepigerne
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Diagram af det centrale fordelingsrum - hallen

Diagram af en-filade mellem storstuen, finstuen og havestuen.

Hovedgreb C arbejder med at styrke rumforløbet i huset ved at 
genskabe forbindelser (primært i stueetagen) og tilføje nye rum-
forbindelser (primært i kælderen og på førstesalen). 

Dette sker med afsæt i bygningens eksisterende og karakteristiske 
rumtypologier, heraf den klassiske en-filade, hvor stuerne ligger en-
suite med sidebelysning, samt ideen om et centralt fordelingsrum. 

Således tager de nye rumforløb afsæt i en eksisterende og traditionel 
byggekultur jf. restaureringsholdningen (bilag 4), men fortolkes i 
en ny kontekst. 

HOVEDGREB C: RUMTyPOLOGIER
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Det centrale fordelingsrum - hallen

En-filade mellem finstuen og havestuen (Billede fra familiens arkiv)
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Nybarokken tager udgangspunkt i barokkens formsprog, men arbej- 
der med et mere let og frit udtryk. Barokken arbejder i reglen med 
en videreførelse af renæssancens antikke formsprog, der i barokken 
er mere urolig og bevæget. Karakteristiske kendetegn for barok-
ken er bl.a., at hvert enkelt led fremhæves ved at forskyde dem i 
forhold til fladen. Derved opnås en dramatisk effekt, der fremmer 
kontrasten mellem lys og skygge. Barokken arbejder også med en 
mere fri sammenstilling af antikkens former,18 og i barokken afspej-
lede arkitekturen personlige intentioner frem for akademiske krav. 
Samtidig ændredes opfattelsen af rummet, der nu blev set som et 
hulrum udskåret i bygningsmassen. Hertil skriver Hans Henrik 
Engqvist, at barokken kendes på de svulmende former, der arbejder 
mere i dybden. I barokken fremstår det konstruktive og materi-
alernes naturlige udformning underordnet og uklart. Men trods de 
mange svulmende former, havde man en trang til symmetri, der 
gjorde, at bygninger ofte blev anlagt over en streng symmetrisk 
midterakse, fremhævet af et midterparti.19 

Dette arkitektoniske virkemiddel ses bl.a. i udformningen af Hel-
stedgaard, der er bygget op over en streng midterakse. Endvidere 
ser man på Helstedgaards nordvendte facade et fremskudt midter-
parti, der markerer husets hovedindgang med en stærkt dekoreret 
granitportal. Den grå granit står i kontrast til det røde murværk, 
hvorved facaden får et broget og kontrastfyldt udtryk, der forekom-
mer nybarokt.

Indvendigt er de barokke rum, jf. Engqvist, karakteriseret ved kup-
pelagtige hvælvede lofter ofte dekoret med svulmende stukdekora-
tioner.15 Dørene har i reglen knækkede indfatninger med kraftigt 
svungne profiler, mens dørfløjene ofte har en stor fyldning.20 
Disse karakteristika ses også i de fine stuer på Helstedgaard, der 
er præget af veldetaljerede, svulmende stuklofter og markante døre 
med svulstige og knækkede gerigter, som arbejder med barokkens 
kontrastvirkning mellem lys og skygge.  

Helstedgaard er som nævnt opført i år 1919, men det er ikke så 
ligetil at indplacere bygningen stilhistorisk.

Jeg vil i det følgende forsøge at redegøre for de to stilarters karakte-
ristika, som jeg finder i bygningens arkitektur, hvilket er nybarok og 
klassicisme. Dermed ikke sagt at bygningen er nybarok eller klas-
sicistisk, men en stilhistorisk bevidsthed kan være med til at give 
en idé om hvilke tanker, der kan ligge bag bygningens udtryk samt 
danne grundlag for restaureringen.

STILHISTORISKE STUDIER

NyBAROK

Detalje af gerigt fra ovenstående dør i 1:10

Eksempel på dør med barokke træk i husets fine stue

Det fremskudte parti med granitportalen på husets nordside
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I modsætning til det nybarokke ser man også klassicistiske detaljer 
og arkitektoniske træk på Helstedgaard. 
Klassicismen kendetegnes, ifølge Hans Henrik Engqvist, ved dens 
fokus på antikken og den klassiske kunst, hvor den klassiske arkitek-
tur og dekorationer gengives med størst mulig nøjagtighed. 
Udvendigt arbejder klassicismen med et relativt simpelt udtryk 
med velproportionerede facader, der ofte har symmetrisk plac-
erede vinduer, som det ses på Helstedgaards sydfacade. Endvidere 
karakteriseres en klassicistisk bygning jf. Hans Henrik Engqvist af 
et gesimsbånd, ofte over stueetagen,21 hvilket på Helstedgaard ses i 
overgangen mellem facade og tagflade. 

Indvendigt kendetegnes klassicismens rum af de bearbejdede væg-
flader i de finere rum, der ofte blev dekoreret med vægpilastre og 
malerier over dørene, hvorimod de mere simple rums kvaliteter lå i 
deres velproportionerede paneler, døre og vinduer.22 Dette er karak-
teristika, man også ser i Helstedgaards interiør, og som særligt kom-
mer til udtryk i panelarbejdet i husets havestue, hvor søjler mark-
erer afstanden mellem fyldningerne og indrammer døråbningerne 
(se billede s. 45). 

Således kan det konkluderes, at det nybarokke går igen i husets 
facader i et samspil med klassicistiske træk. Ligeledes er de finere 
og mere formelle rum primært præget af det nybarokke, hvorimod 
klassicismen kommer til udtryk i de mere funktionelle og private 
rum i huset. 

KLASSICISME

Detalje af gerigt fra ovenstående dør i 1:10

Eksempel på dør med klassicistiske træk - fra førstesalen

Sydfacaden med de klassicistiske vinduer og gesims
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PROCES

Opmålingstegning af baluster ved havetrappen i granit



De to nye lejligheder på husets førstesal er udformet ud fra princip-
pet om et centralt rum, der forbinder flere rum jf. hovedgreb C. 
På modstående sides skitsemodeller, har jeg testet forskellige mu-
ligheder for indretning af lejlighederne. Nogle af forsøgene arbej-
der også med en klassisk fordelingsgang, der gav lejlighederne et 
parcelhusligende udtryk, hvilket ikke var formålet. Lejlighederne 
skal gerne virke rummelige og luftige. 
Væsentligt for udformningen af lejlighederne var også placeringen 
af funktioner som køkken og badeværelse, hvor der er blevet taget 
hensyn til de konstruktive forhold.

LEJLIGHEDERNE På FøRSTE SAL
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Forslag til den vestvendte lejlighed - type 1 (med fordelingsgang)

Forslag til den vestvendte lejlighed - type 2

Forslag til den vestvendte lejlighed - type 3

Forslag til den østvendte lejlighed - type 1

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Køkken / alrum

Køkken / alrum

Køkken / Entré

Stue

Køkken / alrum

Køkken / alrum

Badeværelse

Badeværelse

Badeværelse

BadeværelseKøkkenStue

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Stue Badeværelse

Værelse

Værelse

Gang / entré

Gang / entré Gang / entré

Gang / entré

Gang / entré

Badeværelse

Forslag til den østvendte lejlighed - type 2

Forslag til den østvendte lejlighed - type 3
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KVISTE

Da der bliver indrettet lejligheder på førstesalen, er det nødvendigt 
at efterkomme nye krav mht. lysforhold og flugtveje.

Dette løses ved at etablere nogle nye kviste på nord- og sydfacaden, 
der har taget udgangspunkt i et proportioneringsprincip beskre-
vet af arkitekt Søren Vadstrup i bogen Huse med sjæl. Her skriver 
han at et kvistvindue bør have en størrelse svarende til 2/3 dele af 
husets resterende vinduer.23 De nye kviste er også proportioneret 
efter kravet for redningsåbninger, hvor vinduets to længder bør have 
en samlet længde på 1,5 meter.24 Det er også gældende for de nye 
tagvinduer i gavlene. 

Forslag 1 til proportionering og udformning af kvist

Forslag 2 til proportionering og udformning af kvist 

Forslag 3 til proportionering og udformning af kvist

Forslag 4 til proportionering og udformning af kvist
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Forslag placering og proportionering af kviste på nordfacaden - Type 1

Forslag placering og proportionering af kviste på nordfacaden - Type 2

Forslag til nye vinduer på øst- og vestgavlens tag - Type 1 Forslag til nye vinduer på øst- og vestgavlens tag - Type 2
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Opstalt i 1:20. En af de eksisterende kviste på nordfacaden med tegltag

Opstalt i 1:20. Forslag til en ny kvist med udgangspunkt i husets klassicistiske formsprog
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Snit i 1:20. Forslag til en ny kvist

Skunk isoleres med Rockwool

Pudset flade på bræddevæg med rørvæv

Bræddeloft med rørvæv og puds Isolering med Rockwool

Vinduesplade i træ

Vinduesramme i 
kernetræ

Vinduesramme i 
kernetræ

Zinktag

Vinduet udføres 
med optoglas

Kvistens front ud-
føres med pudset 
overflade

Eksisterende 
tegltag

Eksisterende tegltag

      57



I forbindelse med husets nye program har det været væsentligt at 
se på tilgængelighed og forløb, idet projektet arbejder med en to-
deling af huset. Der arbejdes derfor med to trappeforbindelser til 
hhv. kultur- og forsamlingshuset og kontorhotellet. 

Den nye trappeforbindelse knytter sig til kultur- og forsamlings-
huset, der begrænser sig til den østlige del af huset. Her er der 
forbindelse til førstesalen via trappen i hallen, men kælderen må 
tilgås via en stejl trappe, der ligger i et lille rum ved siden af hallen. 
Den stejle trappe er ikke anvendelig som en offentlig trappe, hvilket 
skaber et behov for en bedre trappe mellem kælderen og stueetagen, 
hvortil der også vil være en elevatorforbindelse. 

Den nye trappe placeres ved siden af hallen, da der allerede er  
foretaget en gennembrydning af etagedækket. Hertil er rummet ved 
siden af hallen et af de få rum i stueetagen med lav bevaringsværdi.

Trappens placering i rummet er blevet sammenholdt med studierne 
på modstående side. Her har forholdet til kældervinduet været en 
afgørende faktor for trappens udformning. Endvidere har jeg und-
ersøgt, hvorvidt trappen skulle have reposer, og hvordan det ville 
påvirke trappens længde og forløb. 
Væsentlig for trappens forløb er også trappens grund og stigning, 
hvor to stigninger og en grund gerne skal svare til ca. 61 - 63 cm.25 

I forbindelse med udformningen af trappen har studier af de ek-
sisterende trapper været væsentlige parametre for udformningen af 
balustre, trin og håndliste. 

EN Ny TRAPPEFORBINDELSE

Skitsedetalje af eksisterende trappetrin - trappen i hallen 

Profil af håndliste ved den eks. tjenestetrappe mod vest

Skitsedetalje af eksisterende håndliste - trappen i hallen 
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Skitseforslag til ny trappe, der holder sig fri af det eks. kældervindue Skitseforslag til ny trappe, der bryder med det eks. kældervindue

Skitseforslag til ny trappe uden reposer Eksempel på håndliste til den nye trappe

Eksempel på vange til den nye trappe, og hvordan den møder muren Skitseforslag til ny trappe med et repos
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Udsnit af stueetagen i 1:50. Forslag til ny trappeforbindelse til kælderen

Udsnit af stueetagen i 1:50. Det eksisterende rum ved siden af hallen med den stejle trappe til kælderen
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Udsnit af stueetagen i 1:50. Det eksisterende rum ved siden af hallen med den stejle trappe til kælderen

1. Den eksisterende trappe i nybarok stil fra hallen - materialitet

Opstalt i 1:50. Forslag til ny trappe til kælderen med inspiration fra foto 1 og 2

2. Trappe fra 1940’erne - Inspiration til fornemmelse og udtryk
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I projektet har det været væsentligt af tage stilling til, hvorledes byg-
ningens overflader bør behandles, hvilke har resulteret i retningslinj-
er for istandsættelsen beskrevet i bilag 6.  

Da bygningens funktion ændres fra en privat til en offentlig byg-
ning, bør der foretages en efterisolering af bygningen, hvilket vil 
blive uddybet i det endelige tegningsmateriale. Det kan dog nævnes, 
at projektet har fokus på efterisolering af etagedæk, vinduer, døre, 
ydervægge og tag jf. anvisninger fra arkitekt Søren Vadstrups bog 
Huse med sjæl, samt fra ingeniørvejledningen.

I forbindelse med bygningens ændrede funktion arbejder nærværende 
projekt også med bygningens adgangsforhold jf. gældende krav fra 
BR18 § 49 og 51 om adgangsforhold.26 og 27 På nuværende tidspunkt 
tilgås bygningen kun vha. trapper, men i projektet arbejdes der med 
at etablere en rampe på bygningens østgavl. Rampen er udformet 
jf. § 49, hvor rampen kun må have en hældning på 1:20 (5 cm. pr. 
meter). I det indvendige sikres gode adgangsforhold ved at etablere 
en elevator jf. § 51 stk. 2.1, der forbinder husets tre etager.  

Brandforholdene beskrives her på et vejledende niveau jf. ret-
ningslinjer fra BR18. Beskrivelsen fokuserer på anvendelseskatego-
rier, flugtveje og redningsåbninger. 

Bygningen opdeles i 3 bygningsafsnit, jf. BR18’s afsnit om anvend-
elseskategorier,27 som bestemmer mængden af brandsikringstiltag, 
der bør foretages.

1. Kultur- og forsamlingshuset: Anvendelseskategori 6.

2. Kontorhotellet: Anvendelseskategori 1.

3. Lejlighederne på førstesalen: Anvendelseskategori 4. 

Anvendelseskategorierne angiver også krav til flugtvejene, der dog 
alle må udstyres med skilte og panikbelysning. 

Projektet arbejder også med etablering og sikring af redningsåb-
ninger særligt på førstesalen, som det er beskrevet på side 54.

TEKNISKE FORHOLD

ISTANDSæTTELSE AF UDVENDIGE OG INDVENDIGE

ISOLERING

ADGANGSFORHOLD

BRANDFORHOLD

Ankomsten til det danske institut i Rom - som inspira-
tion til den nye ankomst til Helstedgaard

Model over forholdet mellem isoleringstykkelsen og den 
opnåede varmetabsreduktion - anvendt ifm. energi-
forbedring af Helstedgaard. (Vadstrup, Søren. Energi-
forbedring af fredede og bevaringsværdige bygninger. 
Kulturstyrrelsen, Kulturministeriet, 2016. s. 11). 
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Forslag til ny rampe med trappe/trampeForslag til ny rampe uden trappe/trampe

Rampe i kombination med trampe, set i plan i målestok 1:100 - Ændringer kan forekomme i det endelig projekt
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OPSUMMERING

Opmålingstegning af panelvæg og fodpanel i storstuen



Projektet, som tager afsæt i opmålingsmaterialet (bilag 2), munder 
ud i et kunstnerisk projekt, hvor Helstedgaard har fået et nyt liv 
som kultur- og forsamlingshus for Helsted og omegn. 

Med udgangspunkt i en historisk, metodisk og teoretisk analyse af 
bygningen har det været min ambition at begrunde en bevaring af 
Helstedgaard og samtidig indskrive bygningen i en nutidig kon-
tekst. 

Tidligere har Helstedgaard været samlingspunkt for nærområdet, 
men i takt med byudviklingen har Helstedgaard mistet sin aktua-
litet. Inspireret af den tidligere funktion har jeg tilstræbt at give 
Helstedgaard sin prominente placering i lokalsamfundet tilbage. 

Med rekonstruktion og funktionen som metodiske tilgange til res-
taureringen har jeg tilført Helstedgaard tre funktioner baseret på 
bygningens opdeling i formelle og uformelle rum. Det nye program 
inkluderer hhv. et kultur- og forsamlingshus, et kontorhotel og lej-
ligheder.  

Projektet udmønter sig i en styrkelse af de rumlige forhold og 
forbindelser ved bl.a. at rekonstruere manglende bygningsdele, ind-
sætte en ny trappeforbindelse og forbedre lysforholdende på første-
salen. 

Med projektet er det min forhåbning, at Helstedgaard igen vil stå 
som et samlingspunkt for nærområdet.

AFSLUTNING
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Detalje af hovedtrappens smedejernsgelænder
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BILAG

Opmålingstegning af gerigter og fodpaneler fra Helstedgaard



BILAG 2

EGNE OPMåLINGSTEGNINGER
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Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-101
Tegn. skala:     1:50

1189 mm x 420 mm

Nordfacade
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-103
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Gavl mod vest
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-101
Tegn. skala:     1:100

Nordfacade
Eksisterende forhold

Tegn. nr.:      0-103
Tegn. skala:     1:100

Gavl mod vest
Eksisterende forhold
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Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-102
Tegn. skala:     1:50

1189 mm x 420 mm

Sydfacade
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-104
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Gavl mod øst
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-102
Tegn. skala:     1:100

Sydfacade
Eksisterende forhold

Tegn. nr.:      0-104
Tegn. skala:     1:100

Gavl mod øst
Eksisterende forhold
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Forpagterbolig

Trapperum Trapperum

Kælder m. brændselsrum, frugtrum, vaskekælder og toilet

Snit AA

Snit AA

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-201
Tegn. skala:     1:100

Kælderetage
Eksisterende forhold
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Køkken Hal Herreværelse

ForstueGæstetoilet

Soveværelse

Trapperum

Baderum

Toilet

Børneværelse Børneværelse Dagligstue Anretterværelse

Snit AA

Snit AA

Spisestue Finstue Storstue

Opvaskerum

Gang

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-202
Tegn. skala:     1:100

Stueetagen
Eksisterende forhold
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Pigekammer

Repos

Pigekammer

Trapperum

Baderum

Toilet

Kammer Pigekammer Trapperum Tørloft Gæsteværelse Gæsteværelse Gæsteværelse Tørloft

Snit AA

Snit AA

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-203
Tegn. skala:     1:100

Førstesalen
Eksisterende forhold
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Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af spisestuen
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af spisestuen
Eksisterende forholdHelstedgaard 

Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af spisestuen
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:100

Rumudfoldelse af spisestuen
Eksisterende forhold
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Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af hallen
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af hallen
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af hallen
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af hallen
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:100

Rumudfoldelse af hallen 1
Eksisterende forhold
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Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:50

594 mm x 420 mm

Rumudfoldelse af hallen
Eksisterende forhold

Helstedgaard 
Opmåling

Dato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 Randers NV

Rasmus Hedegaard Jensen      Studio 1B (Kulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      Nørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-501
Tegn. skala:     1:100

Rumudfoldelse af hallen 2
Eksisterende forhold
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H
elstedgaard 

O
pm

åling

D
ato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 R

anders N
V

R
asm

us H
edegaard Jensen      Studio 1B (K

ulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      N
ørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-503
Tegn. skala:     1:50

594 m
m

 x 420 m
m

Rum
udfoldelse af storstuen

Eksisterende forhold

H
elstedgaard 

O
pm

åling

D
ato d. 24.10.2018

Borup alle 1
8920 R

anders N
V

R
asm

us H
edegaard Jensen      Studio 1B (K

ulturarv)      Arkitektskolen Aarhus      N
ørreport 20 Aarhus C

Tegn. nr.:      0-503
Tegn. skala:     1:50

594 m
m

 x 420 m
m

Rum
udfoldelse af storstuen
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Dette bilag er et interview med Karen Elisa Buch foretaget af Jens Bach Andersen. Her gives et indblik i Helsted-
gaards historie og indretning fra Karen Buch’s tid.

Samtale mandag den 18. juni 2012 med Karen Elisa Buch om faderen hestehandler Christian Valdemar Rasmussen 
og Helstedgaard. [Det i klammerne er mine, Jens Bach Andersens, tilføjelser].

Helstedgaard:

Karen mener, at Helstedgaard er tegnet af en arkitekt ved navnet Jensen, som også skulle have tegnet Statsskolen i 
Randers [denne er tegnet af Hack Kampmann. Karens bror, Erik Bundgaard, har oplyst, at Helstedgaard er tegnet 
af en arkitekt ved navn Charles Hansen]. Da udbygningerne knap var helt færdige, brændte de som følge af en 
kortslutning i tærskeværket under høstarbejdet. Karen kan huske, at hendes far var ude at rejse, da udbygningerne 
brændte. Alle dyr blev reddet ud og løb rundt i stor forvirring. En overgang var der tvivl, om branden også ville 
bredde sig til hovedbygningen. Laden var kæmpestor og i 3 etager.

Karen husker hovedbygningen indrettet på følgende måde:

I kælderen var der bolig for forvalteren, brændselsrum, frugtrum, vaskekælder og toilet.

I stueetagen var der en stor stue i huset bredde, herreværelse, spisestue, anretterværelse, stort køkken, soveværelse 
for forældrene ved siden af køkkenet, 2 værelser til børn, badeværelse med toilet, hall og opvaskerum. I hallen var 
der trappe op til 1. sal.

På 1. sal var der 3 gæsteværelser (de 3 vinduer over mod nuværende Rema 1000 i Helsted), 2 pigeværelser og tør-
reloft. Karen havde værelse i det midterste gæsteværelse.

Granittrappen op til hovedbygningen med de store kugler og indgangspartiet var lavet af granit fra Bornholm og 
stukkatøren, som lavede husets lofter, havde modtaget guldmedalje for sine arbejder. 

På Helstedgaard skulle der dagligt bespises 30 personer. I huset havde de 4 piger, en kokkepige, en stuepige, en 
opvaskepige og en barnepige. Børnene hjalp også til og Karen husker, at de ofte stoppede strømper.

På Helstedgaard havde de i Karen barndom 200 malkekøer og mælken blev leveret til Råsted Mejeri. På engjorden 
i Udbyneder græssedes fedekreaturer, grisene blev opfedet på ejendommen ”Grønlyst” og hestene stod opstaldet i 
Fiskergaardens udbygninger. Karen husker, at der blev sendt op mod 200 heste af sted til Tyskland. De blev bundet 
sammen i halerne og drevet ned til banegården i Randers.

Der var ikke meget selskabelighed på Helstedgaard og moderen var meget alene, fordi faren rejste så meget til Tysk-
land. Karen husker få selskaber, hvor ”de store” var med (proprietær Petersen fra Egegaarden og andre af omegnens 
proprietærer). Familien kom sammen med dyrlægen og apoteker Nielsen fra Løveapoteket.

årsagen til, at faren ikke kunne blive på Helstedgaard, mener Karen var, at tyskerne aldrig betalte for nogle store 
sendinger af heste og selvfølgelig også de svære tider under 1930’ernes landbrugskrise. 

BILAG 3
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Besigtigelse                    Dato: 02.07.18 til 
12.07.18
Besigtiget af:                     Rasmus Hedegaard 
Jensen

Kommune:                                  Randers Kom-
mune
Adresse:                    Borup alle 1, 8920 Rander 
NV
Betegnelse:                                         Propri-
etærgård
Fredningsklasse:                              Bevarings-
værdi 2
Omfang:                                  Helstedgaards 
stuehus

Helstedgaard er beliggende på Borup Alle 1, ca. 3 km nord for 
Randers bymidte. Gården består i dag kun af et stuehus, da de til-
hørende avlsbygninger blev revet ned i 1976. Stuehuset orienterer 
sig langs Hobrovej, og er placeret på et jævnt område omkranset 
af et urbant miljø, der mod nord præges af parcelhuse. Afstanden 
mellem parcelhusenes hække og stuehuset efterlader blot en smal  
offentlig passage, hvorved oplevelsen af stuehuset forvrænges. Mod 
syd ligger husets have, hvis størrelse skaber afstand til den trafik-
erede Hobrovej og giver bygningen luft.
Stuehuset er oprindelig opført i tre etager: kælder, stueplan og en 
første sal, men under en ombygning i 1970’erne formodes det at 
husets andensal blev etableret.  
Bygningens facader fremstår grundmuret i blank mur med rød-
brændte mursten, der er muret i krydsforbandt med en trukket fuge 
af kalkmørtel. Mod tagfoden markeres overgang mellem mur og tag 
af en hvidmalet sparrenkopgesims. Bygningens tag har hvalmede 
gavle og en høj tagrejsning, hvortil taget er lagt med glaserede tegl-
tagsten. I rygningen på taget ses fire murede skorstenspiber uden 
sokkel, men med en spidsgesims. På nordsiden markeres indgangen 
af en granittrappe og et fremtrukket parti, hvor en granitportal, med 
barokke træk, indrammer hoveddøren og vinduet herover. Portalen 
består af to pilastre, hvilke er forbundet af et bueslag, hvorimel-
lem den to-fløjede hoveddør sidder. Døren er udført i egetræ og 
har tre fyldninger per fløj samt en detalje udskåret i træ øverst på  
anslagslisten. Vinduet med sprosser der sidder over hoveddøren, 
har nyklassicistiske træk og fremstår hvidmalet med to fag. Bygnin-
gens hvidmalede trævinduer fremstår originale og begrænser sig til 
tre typer. I nord og syd facaderne sidder høje tofagsvinduer, mens 
der i vestgavlen sidder lave etfagsvinduer. Endvidere sidder der på 
tagfladerne ældre jernvinduer, nyere ovenlysvinduer og kviste med 
tofagsvinduer i træ. 

I det indre er den oprindelige grundplan bevaret i stueetagen dog 
med enkelte undtagelser. Rummene placerer sig i stueetagen ud fra 
en gennemgående, bærende væg og er opdelt af en midterakse, hvor 
de fine rum ligger mod øst, og de servicerende rum ligger mod vest. 
Således er den oprindelige adskillelse mellem tyende og herskab sta-
dig synlig i arkitekturen og planløsningen. 
Førstesalen fremstår mere uoriginal, men der fornemmes stadig et 
hierarki i rummenes størrelse og placering. Den vestlige del, som 
muligvis har været forbeholdt tyendet, fremstår mere original end 
den østlige del, da den oprindelige rumstruktur med en forde-
lingsgang og små rum er bevaret i den vestlige del. 
Husets anden sal er derimod præget af 1970’ernes materialer og 
fremstår derfor uoriginal ift. resten af huset. 
Gennemgående for huset er således, at der sker en opdeling i 
kvaliteten af det bevarede. Stueetagen er den mest originale og au-
tentiske i udtryk, materialer samt overflader, herunder trægulvene, 
de rørpudsede vægge samt stuk og bræddelofter. Førstesalen be-
væger sig mellem at være original og uoriginal, hvortil andensalen er 
præget af nyere materialer, og kun fremstår med meget lidt original-
substans. Opdelingen gør sig også gældende for det faste interiør, 
herunder dørene, gerigter, brystningspaneler, indbyggede skabe, 
flisebeklædte vægge mm.. Huset repræsenterer derfor både stilen fra 
husets opførelse og stilen fra 1970’ernes ombygning.

ByGNINGSBESKRIVELSE
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Udsnit fra førstesalenUdsnit af husets hal

Husets vestvendte gavlFacadeudsnit fra husets sydside

Frontparti på sydfacadenDet fremskudte frontparti mod nord
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ByGNINGSHISTORIE

Helstedgaard, der oprindelig har fungeret som en større proprie-
tærgård, er, som nævnt, beliggende i udkanten af Randers i en by 
ved navn Helsted. Gården blev bygget af hestehandler Christian 
Rasmussen, og den stod færdig i år 19191, efter en brand i de nye 
avlsbygninger havde forsinket byggeriet, hvilket betød, at avlsbyg-
ningerne måtte genopføres. 
I gårdens første leveår rådede man over et samlet areal på 189 ha, 
deraf var 128 ha. anvendt til agerbrug, 59,5 ha. var udlagt til eng, og 
de resterende 1,5 ha. blev anvendt til have og gårdsplads. Herudover 
havde Helstedgaard en dyrebesætning på 55 malkekøer, 2 tyre og 50 
ungkvæg, 10 arbejdsheste, 20 høns og kort til 325 svin om året.2   

Gården har igennem årene dannet ramme om forskellige funk-
tioner. Først blev Helstedgaard, som nævnt, anvendt til at drive 
et større landbrug med kreaturer, heste og agerbrug. Senere blev 
gården hjemsted for ca. 500 flygtningen fra 1946 til 1947, hvorefter 
gården blev solgt til et oliefirma fra USA, der havde hovedsæde i 
bygningerne fra ca. 1948 til 1959. Derefter blev Helstedgaard solgt 
igen i 1963 til erhvervsskolen Hvidemølleskolen i Randers, som 
havde behov for større undervisningslokaler. Efter fejlslåede planer 
om at bygge en ny erhvervsskole på matriklen, rev man avlsbyg-
ningerne ned (jf. billede nr. 6 og 7, s. 7), og efterfølgende har stue-
huset været i privat eje, men er i dag ubeboet og i forfald. 
Det før så grandiose anlæg begrænser sig i dag kun til stuehuset, 
der er registreret som en bygning med en bevaringsværdi 2 jf. BBR 
registret. 
 
I forhold til at forstå gårdens udvikling må konteksten inddrages. 
Avlsbygningerne med de kamtakkede gavle måtte vige for soveby-
ens3 parcelhuse, der nu grænser helt op til stuehuset og efterlader en 
smal offentlig passage. Denne udvikling fra landejendom i landlige 
omgivelser til noget, der minder om et stort byhus i en urban kon-
tekst kan ses på billede 1 til 3 s. 7 og billede 1 og 2 s. 9. 
Trods udviklingen har stuehuset bevaret sin prominente placering 
ud til Hobrovej, der med tiden er blevet en trafikeret indfaldsvej til 
Randers bymidte. 

Kildeliste:

1 Hansen, J. J., 1934. Større danske landbrug 
bind 6, Alex. Kappel og V. Richter Friis, s. 95.

2 Hansen, J. J., 1934. Større danske landbrug 
bind 6, Alex. Kappel og V. Richter Friis, s. 95.

3  Koch, Niels Elers, 2018. Trap DK bind 9, 6. 
udgave, Gads forlag A/S, s. 64.
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2. Helstedgaard - Større danske landbrug Bind 6, J. J. Hansen, s. 
96.

6. Helstedgård, nedbrygning af udbygninger - Randers Lokal-histor-
iske Arkiv, billednummer B24257 fra april 1976.

4. Foto: Randers Amtsavis 13.08.1947.

7. Helstedgård, nedbrygning af udbygninger - Randers Lokalhistor-
iske Arkiv, billednummer B24258 fra april 1976.

5. EA: Matr. 11a - Helstedgård - Randers Lokalhistoriske Arkiv, Billednummer B2003077 u.å.

3. Helstedgård - Randers Lokalhistoriske Arkiv, Foto: Randers Amt-
savis 20.09.1972.

1. Helstedgård - Danske gårde i tekst og billeder, Bind 2, J. Jes-
persen, 1924.
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Den miljømæssige værdi knytter sig til den nye urban kontekst 
Helstedgaard indgår i, hvor forholdet til omgivelserne er snævre og 
kontrasterende. 
Bygningens relation til Hobrovej må også nævnes som en miljømæs-
sig værdi. Den strategiske placering lige ud til en af byens gamle 
hovedveje fremhæver bygningens dominerende karakter ift. kontek-
sten (Se billede nr. 1 og 2, s. 9), et forhold der tilskriver bygningen 
en væsentlig miljømæssig værdi. En miljømæssig værdi relaterer sig 
også til Helstedgaards dominerende fremtoning, der underbygges 
af dens massive udtryk og imponerende størrelse. Dette størrelses-
forhold forstærkes af den nære relation til de små parcelhuse. Her 
placerer den smalle passage mellem Helstedgaard og parcelhusene 
beskueren tæt på gårdens facade, hvilket gør det umuligt at over-
skue hele bygningen på en gang. Forholdet skaber en særlig skala og 
rumforståelse, hvortil der knytter sig en miljømæssig værdi, omend 
dette forhold kan synes kompromitterende for Helstedgaard.

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til Helstedgaards funktion 
som en større proprietærgård. Der knytter sig også en kulturhis-
torisk værdi til den svundne tid med herskab og tjenestefolk som 
gården repræsenterer i sin arkitektur, samt husets skala, ift. kontek-
sten, hvor huset oprindelig var omgivet af det åbne landskab.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til husets forholds-
vis bevarede planløsning samt hierarkiske disponering og proportio-
nering af rummene, hvorved forholdet mellem herskab og tyende 
kommer til udtryk. Der er en kulturhistorisk værdi i, at bevare og 
formidle planens disponering samt den medfølgende opdeling af 
herskab og tyende. 
Den hierarkiske opdeling kommer også til udtryk i husets trapper. 
Tyendes trapper er stejle og placeret ude af syne for husets gæster og 
herskab, hvorimod herskabets trappe er bred, velproportioneret og 
udformet med mange detaljer. Derfor repræsenterer trapperne en 
væsentlig kulturhistorisk værdi. Endvidere knytter den kulturhis-
toriske værdi sig til detaljeringen af bygningen med mange detaljer, 
der ligeledes understreger den hierarkiske opdeling og en svunden 
håndværkstradition. 
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig også til stuehusets brug, 
der både har været en offentlig og privat bygning. Gården må have 
dannet ramme om sociale arrangementer for egnens spidser, hvilket 
underbygger behovet for de store og detaljerede stuer. En anden 
kulturhistorisk værdi knytter sig til et af stuernes stuklofter, hvor 
hestehoveder markerer loftets hjørner, og fortæller historien om den 
oprindelig ejers erhverv som hestehandler. 
Endelig knytter den kulturhistoriske værdi sig til det relativt intakte 
stuehus med mange originale materialer og en stor grad af autentic-
itet, eftersom bygningens udtryk ikke har ændret sig meget i tidens 
løb. Dette gør det muligt at genkalde et realistisk billede af gårdens 
oprindelige skikkelse. 

MILJøMæSSIG VæRDI

KULTURHISTORISK VæRDI
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5. Udsnit af tjenestetrappe - stueetagen 6. Våbenskjold i en af stuerne med heste4. Udsnit af trappe i hallen

3. Kontekstbillede af Hobrovej med Helstedgaard i det fjerne - set fra Randers siden. Foto: Arkiv.dk

2. Skråfoto af sydfacaden fra https://skraafoto.kortforsyningen.dk1. Skråfoto af nordfacaden fra https://skraafoto.kortforsyningen.dk
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Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til bygningens 
sammenhængende, horisontale og velproportionerede form, samt 
den markante granitsokkel hvorpå de murede lukkede facader, 
med gennembrudte vinduesåbninger, står. Ligeledes relaterer den 
arkitektoniske værdi sig til den symmetriske opbygning af nord 
og syd facaderne, hvor et fremspring i nordfacaden antyder husets 
midter- og spejlingsakse. Dette gør sig også gældende på sydfaca-
den, hvor midteraksen markeres af et gennemgående kvistparti. De 
symmetriske facader er komponeret af vinduernes serielle og tak-
tfaste placering, hvortil der ligeledes knytter sig en arkitektonisk 
værdi. Herudover har tagets store, men velproportionerede, tagflade 
også en værdi for det arkitektoniske helhedsindtryk i forholdet mel-
lem facader og tag. 
En arkitektonisk værdi må også tillægges de to udvendige trapper 
i granit til hhv. nord og syd, i det de fremstår som særegne byg-
ningselementer og sammen markerer overgangen mellem ude og 
inde. Særlig hovedtrappen mod nord formidler, sammen med den 
lave entré, overgangen mellem uderummet og hallens store højder. 
Dette klassiske arkitektoniske virkemiddel får hallen til at virke 
mere overvældende og har en stor arkitektonisk værdi.

I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til overgangen mel-
lem rummene og deres forløb, som veksler mellem store og mindre 
rumligheder, særlig i stueetagen. En arkitektonisk værdi knytter sig 
endvidere til forskellen mellem den indbyrdes placering af de fine 
rum, der er placeret som stue og en suite, hvorimod de tjenende 
rum er lagt i forbindelse med en fordelingsgang. 
Den arkitektoniske værdi knytter sig også til lysvirkning, der fore-
kommer i husets hal og den fine storstue. I hallen er der arbejdet 
med et højt placeret sidelys, som skaber en særlig ophøjet stemning 
i rummet. I storstuen, der oprindelig var et stort rum, var tiltænkt 
som husets eneste gennemlyste rum, hvilket står i kontrast til de 
resterende rum, der kun er belyst af sidelys. 
Den arkitektoniske værdi, i det indre, relaterer sig også til det 
gennemførte og forholdsvis velbevarede interiør i stueetagen, der 
er holdt i traditionelle materialer. Værdisætningen knytter sig 
således til de snedkererede panelvægge med barokke træk, parket-
gulvene med sildebensmønster og bræddegulvene, klinkegulvene, 
stuklofterne med rosetter og våbenskjold, de oprindelige trædøre 
samt træværket som gerigter og fodpaneler. ydermere knytter den 
arkitektoniske værdi sig til det hierarki, der ses i træværket omkring 
dørene, hvilket markerer rummets status i rumforløbet. Endvidere 
relaterer den arkitektoniske værdi sig til den traditionelle bearbejd-
ning af materialer i forhold til deres funktion. 
På førstesalen knytter værdisætning sig ligeledes til originale byg-
ningsdetaljer som døre, gerigter, fodpaneler, mm.  

Den arkitektoniske værdi knytter sig også til de stilhistoriske refer-
encer som findes i stuehuset, hvor der både er referencer til barokken 
repræsenteret af bl.a. portalen omkring hoveddøren og forarbejd-
ning af det indvendige træværk samt til klassicismen repræsenteret 
af vinduerne og gesimserne.    

ARKITEKTONISK VæRDI
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5. Udsnit parketgulvet i havestuen 6. Våbenskjold i havestuen

4. Udsnit af trappe til husets terrasse på sydfacaden3. Udsnit af ankomsttrappen og hoveddøren på nordfacaden

2. Udsnit af husets sydfacade fra 19881. Udsnit af husets nordfacaden fra 1988
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I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den originale 
og gennemførte materialeholdning, herunder den kraftige sokkel i 
granit og de murede facader med hvidmalet gesims. Ligeledes kny-
tter fredningsværdien sig til de taktfaste og symmetrisk placerede 
vinduesåbninger i nord og syd facaderne samt de originale trævin-
duer. De bærende fredningsværdier knytter sig også til de originale 
granittrapper, granitportalen og det hvalmede tag.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den tradi-
tionelle materialeholdning og originale detaljer herunder sned-
kerarbejde omkring døre, vægpaneler, fodpaneler, parketgulvene, 
flisegulvene og fast inventar. De bærende fredningsværdier knytter 
sig yderligere til den oprindelige planløsning, rummenes indbyrdes 
placering, de særlige lysforhold og de eksisterende trappeforbindel-
ser.  

BæRENDE FREDNINGSVæRDIER
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5. Udsnit af panelvæg i storstuen 6. Udsnit af panelvæg i havestuen

4. Udsnit af panel i hallen3. Facadeudsnit fra husets sydside

2. Udsnit af sparrenkopgesims på sydfacaden1. Udsnit af sokkelsten i granit
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Denne restaureringsholdning vil forholde sig til den eksisterende 
bygnings nuværende stadie, og de følgende citater og egne over-
vejelser leder hen til en definering af restaureringsprincipperne for 
restaureringen af Helstedgaard. 

Restaurering af en bygning skal ikke blot foretages for restaurerin-
gens skyld. En restaurering skal give bygningen liv i en nutidig sam-
menhæng, hvilket den franske arkitekt Viollet-le-Duc udtrykker i 
følgende citat:
“... det bedste middel til at bevare en bygning er at give den en bestem-
melse og så fuldstændigt opfylde alle de krav, som denne bestemmelse 
sætter, at der ikke er anledning til at ændre på den.” (Viollet-le-Duc, 
Eugène, 2000, s. 39)
Funktionen må dog på alle tidspunkter, under denne restaurering, 
forholde sig til den ovenstående værdisætning og restaureringsprin-
cipperne (s. 15). Endvidere må funktionen ikke ændre på plandis-
poneringen eller snedkerarbejdet medmindre ændringerne er af 
særlig betydning for den nye funktions rammer jf. artikel 5 i Ven-
ezia Chartret af 1964 (se bilag 5). 

Omskiftligheden i brugen af en bygning er en tilbagevendende 
præmis, hvilket Helstedgaards egen historie vidner om, og denne 
præmis omtales af den danske arkitekt Johannes Exner på følgende 
måde:
“Bygningens historiske identitet er derfor ikke kun den, der blev dem 
givet ved fødslen af de arkitekter, kunstnere og håndværkere, der  
skabte dem, men dannes også af det efterfølgende livs påvirkninger, af 
forandringer og tilføjelser.” (Braae, Ellen og Fabricius Hansen, Maria, 
2007, s. 57).
Med udgangspunkt i denne betragtning vil restaureringen af Hel-
stedgaard således forholde sig til bygningens foranderlige natur og 
til en betragtning af de historiske lag, som et element til at formidle 
bygningens historiske identitet. I forbindelse hermed er respekten 
for bygningen og dens fortid vigtig, som den engelske kunst- og 
socialkritiker John Ruskin peger på i følgende citat:
“Det vi selv har bygget, kan vi frit rive ned, men retten over det, andre 
gav deres kræfter og rigdom og liv for at udrette, forgår ikke ved deres 
død: endnu mindre tilfalder brugsretten til det de har efterladt, udeluk-
kende os. Den tilhører alle deres efterfølgere.” (Ruskin, John, 2005, s. 
225). 
Det er derfor vigtigt at alle ændringer af bygningens elementer fore-
tages ud fra et historisk og arkæologisk materiale jf. artikel 9 i Ve-
nezia Chartret af 1964, for at forstå den historiske værdi bygningen 
besidder i håndværk og udtryk. 

Restaureringen af Helstedgaard vil blive udført jf. to metoder, efter-
som stueetagens, førstesalens og kælderetagens stand er forskellig fra 
hinanden, og derfor behøver forskellige behandlinger. 
Den første metode tager udgangspunkt i et princip om genetabler-
ing og rekonstruktion af manglende dele, da stueetagen fremstår 
forholdsvis intakt med meget originalmateriale. Mængden af origi-
nalmateriale gør det muligt at give kvalificerede bud på, hvorledes 
manglende elementer og detaljer har taget sig ud, men vigtig for 
rekonstruktionen af manglende detaljer og elementer er følgende:  
“Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the
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Den kommende restaurering af Helstedgaard vil blive udført ud 
fra følgende restaureringsprincipper baseret på de forrige observa-
tioner, hvoraf enkelte principper kan henvende sig til en særlig del 
af bygningen:

A: Restaureringen arbejder med en ny funktion som det bærende 
princip, der kun må på kompromis med forhold i værdisætnin-
gen og den bygningsarkæologiske rapport, hvis det forbedrer den 
arkitektoniske helhed.  

B: Restaureringen vil tage udgangspunkt i traditionelle teknikker, 
materialer og arbejdsmetoder, hvor der er fokus på kvalitet og hold-
barhed, medmindre der findes nye metoder med bedre resultater. 

C: Ved mangler i bygningens originalsubstans vil manglerne ele-
menter blive rekonstrueret i deres oprindelige form og materiale. 
(Dette gælder kun for stueetagen)

D: Tilføjelser til bygningsmassen skal fremstå som tydelige nutids-
markører, men samtidig underordne sig den arkitektoniske helhed. 
(Dette gælder kun for kælderetagen og førstesalen) 

E: Fjernelse af materiale må kun ske, hvis materialet er i uoverens-
stemmelse med den arkitektoniske helhed eller er i strid med værdi-
sætningen og den bygningsarkæologiske rapport.

RESTAURERINGSPRINCIPPER

whole, but at the same time must be distinguishable from the original 
so that restoration does not falsify the artistic or historic evidience.” 
(Venezia chartret af 1964, artikel 12).
Ud fra dette regelsæt forholder restaureringen af stueetagen sig til 
den respekt for historien, der omtales i citatet fra Ruskin, og auten-
ticiteten som vigtig for bygningens bevaringsværdi.

Den anden metode knytter sig til førstesalen og kælderetagen, og 
tager udgangspunkt i en rehabilitering med afsæt i Viollet-le-Ducs 
teori om funktion som et redskab til at udføre en restaurering (s. 
14). Funktionen vil tilføje bygningen et nyt historisk lag som vidne 
om bygnings liv jf. citatet af Johannes Exner (s. 14). Her vil restau-
reringen også arbejde med forholdet mellem nyt og gammelt med 
udgangspunkt i Venezia Chartrets betragtning om tilføjelser:
“Additions cannot be allowed except so far as they do not detract from 
the interesting parts of the building, its traditional setting, the balance 
of its composition and its relation with the surroundings.”
Således vil tilføjelser på de to etager tage udgangspunkt i det eksis-
terende og dets formsprog, hvormed tilføjelsen vil indgå i en sam-
menhæng. Dog må tilføjelsen bære en nutidsmarkør, der gør det 
muligt at skelne mellem nyt og gammelt som nævnt i ovenstående.

Gældende for begge metoder er, at de begge tager udgangspunkt i 
ovenstående værdisætning, og begge metoder vil arbejde med tradi-
tionelle materialer og teknikker, såfremt der ikke forefindes bedre 
alternativer i nutidens byggematerialer og teknikker.  
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Uddrag af Venice Charter af 1964

Artikel 5.

The conservation of monuments is always facilitated by making use of 
them for some socially useful purpose. Such use is therefore desirable but 
it must not change the lay-out or decoration of the building. It is within 
these limits only that modifications demanded by a  change of function 
should be envisaged and may be permitted.

Artikel 9.

The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to 
preserve and reveal the aesthetic and historic value of the monument 
and is based on respect for original material and authentic documents. 
It must stop at the point where conjecture begins, and in this case more-
over any extra work which is indispensable must be distinct from the 
architectural composition and must bear a contemporary stamp. The 
restoration in any case must be precended and followed by an archaeo-
logical and historical study of the monument. 

Artikel 12.

“Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the 
whole, but at the same time must be distinguishable from the original 
so that restoration does not falsify the artistic or historic evidence.”

Artikel 13.

“Additions cannot be allowed except so far as they do not detract from 
the interesting parts of the building, its traditional setting, the balance 
of its composition and its relation with the surroundings.”

BILAG 5 



MURVæRK

Murværket bør eftergås grundigt for fugtskader samt beskadigede 
teglsten og forvitrede eller revnede fuger. Hvis der forekommer 
beskadigede teglsten, fjernes de nænsomt ved at udkradse fugen. 
Herefter erstattes teglstenen fortrinsvis med genbrugssten, der har 
samme format, bearbejdning og farve som facadens resterende tegl-
sten. Hvis det ikke er muligt at finde genbrugssten anvendes nye Eks. på skadet murværk - sydfacaden ved terressedøren

BILAG 6 

ISTANDSæTTELSE AF UDV. FORHOLD

Da restaureringen forsøger at bevare husets autenticitet og kvalitet i 
materialer og udtryk, er det væsentligt at restaurere bygningsdelene 
efter de orginale og rette metoder. Det følgende afsnit omhandler 
således restaurering og istandsættelse af de udvendige og indvendige 
forhold. 

GESIMS

Et af hovedelementerne i facadeudtrykket på Helstedgaard er den 
oprindelige hvidmalede sparrenkopgesims, som skal bevares.

Inden istandsættelsen af gesimsen er det vigtigt at sikre sig at even-
tuelle jernankre, der fastholder gesimsen, ikke er rustne. Hvis jer-
nankrene er rustne frigøres de og erstattes af nye ankre af rustfri stål. 
Endvidere må man sikre sig, at skalkene ikke hviler på gesimsen. 
Hvis det er tilfældet, bør problemet løses, inden gesimsen restau-
reres.2 

Herefter må man eftergå gesimsen for defekte teglsten og fuger, der 
udbedres jf. nedenstående beskrivelse om restaurering af murvær-
ket. 
Derefter afbankes al løs puds og der skylles efter med vand, for at 
det nye pudslag fæstnes bedre til teglstene. Når dette er gjort, kastes 
et lag af kalkmørtel på gesimsen for at give en god vedhæftning.  
Herefter trækkes en skabelon svarende til gesimsens form over 
mørtlen, så den efterlader et lag på 1 cm. Dette efterlader en over-
flade svarende til en grovpudset facade. Når mørtlen er tør males 
denne med en hvid kalkmaling.3

Eks. på standen af gesimsen - sydfacaden

TEGLTAG

Det bør vurderes, om hele eller dele af det eksisterende tegltag skal 
udskiftes, hvor det vil være muligt at etablere et nyt isolerende un-
dertag. Ellers kan der udføres partielle reparationer af tegltaget de 
steder, hvor der forekommer utætheder. Utæthederne udbedres 
ved at udskifte de dårlige teglsten med genbrugsteglsten af samme 
beskaffenhed. Hvis det ikke er muligt at skaffe genbrugstegl, kan 
der anvendes nyproducerede tegltagsten af samme beskaffenhed 
som de eksisterende. 
Grundet standen af tagets rygning bør denne omlægges med nye 
eller genbrugte teglsten som lægges i en hydraulisk kalkmørtel.
Endelig bør man eftergå tagrenderne, der flere steder er rustne og 
manglende. Disse bør udskiftes med tagrender af zink, som de 
oprindelige.1  

Eks. på standen af tag og tagrende - nordfacaden

Eks. på standen af tagrende - nordfacaden
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VINDUER

teglsten af samme beskaffenhed som de eksisterende. 

Ved revnede, forvitrede eller manglede fuger, udskrabes den eksis-
terende fuge, og der efterfuges med en ny fuge af kalkmørtel. Det 
frarådes på det kraftigste at anvende cementmørtel. Skulle cement-
mørtel være anvendt under tidligere reparationer af fuger, fjernes 
disse og erstattes af fuger af kalkmørtel.4 

Vinduerne på Helstedgaard er antageligt de oprindelige trævinduer 
fra husets opførelse i 1919, hvorfor de så vidt muligt bør bevares.

Forud for restaureringen af vinduerne er det vigtigt at rammerne 
nummereres, så de efterfølgende kommer tilbage på de rigtige 
hængsler. 
De nedtagne vinduer afrenses for løs maling og kit. Til afrensning af 
løs maling anvendes en våd, kold, partiel afskrabning, da denne me-
tode er den mest skånsomme.5 Når den løse maling er fjernet, slibes 
overfladerne med sandpapir, i hånden, for at udjævne overgangen 
mellem efterladte malingslag og bart træ. 
De steder hvor ruderne er intakte bibeholdes ruderne, der blot bliv-
er siddende i rammen. Dertil fjernes den løse kit, som erstattes med 
en linoliekit.6 

Flere af vinduerne på Helstedgaard mangler deres ruder, her anbe-
fales det at der bestilles nye ruder svarende til de eksisterende. Det er 
vigtigt, at ruderne er udført på samme måde for at skabe et ensartet 
lysindfald. 

Hvis træet er råddent eller mangler, foretages udlusning og erstat-
ning heraf. Træet, der anvendes til reparationer, skal være godt ker-
netræ i fyr eller eg. Samlinger mellem nyt og gammelt træ skal limes 
med vandfast lim såsom en hvid kunstharpikslim med binder, og 
samlinger ved reparationer bør udføres efter samme metode som før 
reparationen. Hvis der er behov for at styrke samlinger, kan galvan-
iserede skruer anvendes. Skruerne skal dog undersænkes og spartles 
med linoliekit, så vinduet beholder sit oprindelige udtryk.7 

Er der huller i karmtræet, bør de udfyldes med en blanding af lim 
og træsmuld, og når alle udlusninger og reparationer af huller er 
udført kan vinduet bemales. Er træet tørt og udpint, tilrådes det at 
behandle træet med kogt linolie inden vinduet males med en hvid 
linoliemaling.8

Eks. på stand af vindue - sydfacaden

DøRE

På Helstedgaard er den gamle hoveddør i eg bevaret som den eneste 
originale udvendige dør, hvorfor denne bør bevares.
 
Hoveddøren synes at være i god stand, dog mangler døren en fyldn-
ing, der bør rekonstrueres jf. studier af de eksisterende fyldninger.

Ved restaureringen af hoveddøren tætnes døren ved at montere 
selvklæbende tætningslister på karmfalsen. Herudover fjernes den Eks. på standen af hoveddøre - nordfacaden



SOKKEL

Da sokkelen ved Helstedgaard er udført i granit, og denne fremstår 
i god stand, anbefales det blot, at fugernes eftergås. Revnede el-
ler forvitrede fuger kredses ud og erstattes med fuger af hydraulisk 
kalkmørtel. 
Vigtig for restaureringen af sokkelen er også, at der sikres et fald 
væk fra sokkelen for at undgå ophobning af vand og dertil risiko for 
opfugtning af murværket.11 

Eks. på standen af sokkel - nordfacaden

UDVENDIGE TRAPPER

Der findes fire udvendige trapper på Helstedgaard, hvoraf tre er 
udført som granittrapper. Den fjerde er udført i beton, men fjernes 
som led i anlæggelsen af en ny rampe til kælderen. To af de rester-
ende granittrapper hhv. ved vestgavlen og sydfacaden er i god stand, 
hvorfor disse blot eftergås for revner og løse fuger, der bør udskiftes 
med fuger af hydraulisk kalkmørtel.12 

Ankomsttrappen af granit på nordfacaden er derimod i dårlig stand. 
Flere sten er løse eller faldet sammen, hvorfor det anbefales, at trap-
pen omlægges. Inden omlægningen skal trappen opmåles og foto-
graferes. Når dette er gjort, løsnes gelænderne, hvorefter trinene 
skilles ad. Herefter styrkes fundamentet jf. traditionelle metoder, 
så det igen danner et fast og stabilt grundlag. Når fundamentet 
er sikret, genetableres trappen med de originale sten, der lægges i 
en stærk bastardmørtel, samt med et lille fald væk fra huset for at 
forebygge vandskader.13 Hertil monteres det restaurerede smede-
jernsgelænder, der bør være afrenset for rust og rustbehandlet med 
jernmønje. Jernmønjen skal efterbehandles med en vandtæt mal-
ing, og endelig males gelænderet med den traditionelle grafitsorte 
linoliefernis.14  

Eksisterenede smedejern rækvæk til ankomsttrappen

Eks. på standen af granittrappe - nordfacaden

gamle fuge mellem de to dørkarme af hhv. træ og granit. Den gamle 
fuge erstattes af et tjæret værk, der efterfuges med kalkmørtel tilsat 
fæhår lagt med en dybde på 2,5 cm fra karmkanten.9 

Det manglende dørskilt erstattes af et nyt dørskilt fortrinsvis fra en 
anden dør af tilsvarende dato. 

Sluttelig behandles døren med en klar linoliemaling, der beskytter 
træværket mod råd. Den klare linolie maling anvendes, da der ikke 
er spor efter maling på døren, hvorfor det antages, at den har været 
ubehandlet eller har haft en klar overfladebehandling.10
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ISTANDSæTTELSE AF INDVENDIGE FORHOLD

EKSISTERENDE VæGGE

NyE VæGGE

TRæGULVE

Ved istandsættelse af husets indvendige vægge, hvor der er anvendt 
plastikmaling, anbefales det, at malingen fjernes vha. en kemisk af-
rensning. Her kan man med fordel anvende en malingsfjerner med 
organiske opløsningsmidler.15 

Inden væggen bemales på ny efter afrensningen, eftergås væggen 
for revner, nedfaldne pudsfelter, fugtigt, skjoldet eller slidt puds. 
Ved skader på pudsen kan de udbedres partielt med en tilsvarende 
puds.16 Er der anvendt gibs eller beton til reparationer, fjernes disse 
og erstattes af puds, da projekt primært arbejder med at anvende 
traditionelle metoder og materialer, eftersom de påfører huset 
mindst skade. 

Når de eksisterende vægge er renset og repareret, kan et nyt mal-
ingslag påføres. Her anbefales limfarver til vægfladerne i stueetagen 
og særligt i de rum, hvor der er paneler. Limfarven er mere sart og 
bør derfor ikke anvendes i rum med stor slitage, medmindre det 
nederste af vægge er beskyttet af paneler. Til vægge i rum med risiko 
for kraftig slitage anbefales det at anvende kaseintempara eller si-
likatmaling. De er mere slidstærke, men besidder en lignende effekt 
som limfarve.17 
Det må frarådes at anvende plastik- eller akrylmaling, da det er i 
strid med den gældende værdisætning og restaureringsholdning.

De nye vægge opføres efter samme metode som de eksisterende 
vægge. Det vil sige at de udføres som bræddevægge, såfremt de ikke 
er bærende. 
Bræddevæggene tilpasses krav om isolering og lydisolering og ud-
føres med rørvævspuds. Slutteligt males væggene jf. ovenstående 
anvisninger for farvebehandling af de eksisterende vægge.  

Ved restaurering af husets eksisterende trægulve anbefales det, at de 
originale trægulve bevares. I nogen tilfælde vil det være nødvendigt 
at optage gulvene særligt i de nye lejligheder på førstesalen, hvor der 
skal lydisoleres i etagedækket. 
Genbrug af gulvbrædderne foretrækkes i denne sammenhæng, da 
de gamle gulve har en særlig patina og autenticitet. 

Optagning af gulve bør udføres med den største forsigtighed, dog 
må man ofre det første gulvbrædde. Dette kan i nogen tilfælde red-
des med udlusninger, ellers anskaffes et passende stykke gammelt 
træ, der tilpasses. De resterende brædder optages ligeledes nænsomt 
og nummereres, således at de kan lægges tilbage i samme orden.18 

De steder i huset, hvor gulvet er råddent eller faldet sammen, fjernes 
de rådne gulvbrædder og erstattes med genbrugs gulvbrædder fun-
det andet sted.  
De steder, hvor gulvene er hele og pæne, anbefales det at gulvene 
slibes med en kraftig roterende maskinhøvl.19 

Vægflade i hallen med plastikmaling og blå limfarve

Rådne gulvbrædder i den vestlige ende af huset

Detalje - vægflade i hallen med plastikmaling og blå limfarve



TEGL OG KLINKEGULVE

Med hensyn til overfladebehandling har husets trægulve antageligt 
været ubehandlet. Derfor vil de restaurerede trægulve stå ubehan-
dlede, hvilket vil være forsvarligt grundet gulvenes gode kvalitet.

I forbindelse med restaureringen af gulvene vil det være fornuftigt 
at etablere uluftning af gulvene ved at udskære udluftningskanaler i 
fodpanelerne med en bredde på ca. 5 cm og en dybde på 1 cm. Mel-
lem udluftningshullerne anbefales der en bredde på 30 - 40 cm.20 

Efter restaureringen af trægulvene vil den løbende vedligeholdelse 
begrænse sig til en simpel sæbeskuring, hvilket vil gøre gulvene 
mere robuste og smudsafvisende.21

Ved genanvendelsen af kælderen er det nødvendigt at lægge nye 
gulve, da gulvene i kælderen mangler. 
Teglgulve har traditionelt set været anvendt i de mere funktionelle 
rum, og da kælderen vil blive anvendt til praktiske funktioner og 
modtage meget slitage fra besøgende, vurderes det at teglgulvene vil 
være egnede. 

De nye teglgulve i kælderen skal udføres af genbrugstegl, da gen-
brug af materialer foretrækkes af miljømæssige hensyn, endvidere 
tilfører de ofte en æstetisk virkning og en god kvalitet. Teglgulvene 
lægges i en tynd fuge af hydraulisk kalkmørtel for at afhjælpe fugt 
og gøre det muligt at vaske gulvene.14 

Teglgulvene lægges i to forskellige mønstre jf. skitserne til højre, der 
er bestemt ud fra rummenes funktion og den hierakiske opdeling, 
der er i huset. Således får de funktionelle rum et simpelt mønster i 
kontrast til de offentlige og formelle rum, der får et mere detaljeret 
gulv.

Med hensyn til vedligeholdelse efter etableringen af teglgulvene an-
befales, det at teglgulvene ligesom trægulvene sæbeskures for at give 
en mere mættet overfalde, der gør stenene smudsafvisende.15

Ved restaurering af eksisterende klinkegulve, der primært findes i 
stueetagen, optages knækkede klinker. Disse erstattes af nye klinker 
af lignende beskaffenhed eller i bedste fald af genbrugsklinker med 
samme format og udtryk. Fliser lægges blandt de gamle fliser i en 
mørtel svarende til den eksisterende, der evt. er en kalkmørtel.  

Gulvbelægning i den østlige del

Sildebens parketgulv i havestuen der bør slibes

Klinkegulv fra forstuen

Gulvbelægning til kontorhotellet i den vestlige del
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LOFTER

I forbindelse med restaureringen af Helstedgaard er det væsentligt 
at tage vare på de relativt bevarede stuklofter, der i værdisætningen 
er beskrevet som betydende, bl.a. for deres kulturhistoriske værdi. 
Ligeledes har lofterne en arkitektonisk værdi, da de repræsenterer 
den høje detaljeringsgrad, man ser i husets formelle rum. Derfor 
foreslås en restaurering og istandsættelse af stukken jf. Center for 
Bygningsbevaring i Raadvad’s skrivelse om: Istandsættelse af stuk-
lofter.24 

De resterende eksisterende malede lofter afrenses med varmt vand, 
børster og skrabere, såfremt der er tale om plastikmaling eller lim-
farve. Efter afrensningen males lofterne med en hvid mosfarve, så 
lofterne får samme udtryk som stuklofterne, der også males med en 
hvid mosfarve jf. anvisninger fra ovennævnte skrivelse om Istandsæt-
telse af stuklofter.24 

Ved etablering af nye lofter, særligt på førstesalen, bør disse udføres 
som lofter af rørvævspuds opsat på forskallingsbrædder efter de tra-
ditionelle metoder og teknikker. Herefter bør lofterne også males 
med mosfarve for at få et sammenhængende udtryk. 

Ved istandsættelse af bjælkelofter, der findes i husets hall, bør de 
rådne brædder udskiftes med nye brædder eller genbrugsbrædder 
i samme dimension som de oprindelige. Her opfordres også til en 
rekonstruktion jf. restaureringsholdningen, da det omtalte bræd-
deloft er i en god stand, og derfor kun har behov for ganske få 
udskiftninger.25 

Afskallet, opfugtet loft med behov for ny forskalling og puds

Stukloft med behov for restaurering i havestuen

Bjælkeloft fra hallen med enkelte rådskader
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