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4 

Denne bygningsarkæologiske rapport omhandlende Helst-
edgaard, Borup Alle 1, Randers Nv, vil gennemgå essen-
tielle forhold til forståelsen af den eksisterende bygnings-
masse og de eksisterende omgivelser. 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af studier foretaget 
ved besøg på Helstedgaard, og rapporten vil fokusere på 
følgende forhold: metode, historiske forhold, bygnings-
beskrivelse, plan- og rumbeskrivelser samt registrering af 
døre og vinduer. Disse beskrivelser og registreringer vil  
fungere som et faktuelt dokument, hvis formål er at under-
bygge projektet på et faktuelt grundlag.  

Forud for rapporten er der også foretaget arkivundersøgelser 
på Randers Lokalhistoriske Arkiv, samt på statsuniversitets 
database af aviser. Det anvendte kildemateriale er således 
resultatet af disse undersøgelser og indeholder avisartikler 
og historiske billeder mm, der forklarer Helstedgaards his-
torie. 

INDLEDNING
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Forud for mit opmålingsarbejde udført d. 2 til d. 13 juli, har jeg 
forsøgt at finde et eksisterende tegningsmateriale, der kunne danne 
grundlag for mine indledende opmålinger. Et sådan tegningsmate-
riale med planer, facader og snit forefindes ikke. Det var kun muligt 
at finde tegninger over bygningens 3 etager: kælder, stueplan og 
første sal, samt nogle tegninger omhandlende en ombygning af 
første og anden salen. ud fra det eksisterende tegningsmateriale i 
PDF udarbejdede jeg et digitalt tegningsmateriale af husets planer 
og facader optegnet vha. planerne og billeder af Helstedgaard. 

Opmåling af bygningens planer og facader er udarbejdet ud fra den 
forudsætning at bygningen vurderes at være vinkelret, hvilket er 
sandsynligt for en bygning fra 1919. Målene er noteret løbende, 
og er målt som fortløbende mål foretaget med lasermåler. I valget 
af denne metode har jeg været opmærksom på, at der kan opstå fejl 
grundet antagelsen af, at bygningen er i vinkel, men da opmåling-
sarbejdet er udført på egen hånd, fandt jeg metoden praktisk og 
tilstrækkelig.1

I forbindelse med opmåling af facaderne har jeg anvendt oven-
stående metode, hvorefter opmålingerne er tegnet op i AutocAD. 
Opmålingerne har jeg sammenholdt med billedmaterialet af byg-
ningen, for at optegne elementer der ikke har været muligt at måle. 
Blandet andet har det nogle steder været gavnligt at tælle mursten 
for at kunne optegne facaden, da det ikke var muligt at måle hele 
facaden fra jorden. 

I opmålingen af Helstedgaard har jeg også anvendt skitseopmåling 
som en metode til at optegne detaljer såsom hovedtrappens ba-
lustre og gerigter mm. Forud for opmålingen har jeg udarbejdet 
skitser af de forskellige detaljer, således er formerne gengivet, men 
ikke nødvendigvis i deres rigtige mål. Hertil har jeg opmålt den 
enkelte detalje vha. en skydelære, tommestok og en tegnetrekant, 
samt noteret målene på min skitsetegning. Disse tegninger blev  
efterfølgende optegnet i AutocAD, og denne tegningsproces blev 
også hjulpet på vej af et supplerende billedmateriale.  

Opmålingsarbejdet er som sagt udført pga. optegnede planer og fa-
cader samt skitser optegnet på stedet og detaljetegninger i målestok 
1:10 og 1:20. Det er særligt rumudfoldelser og vinduer, der er op-
målt og tegnet i denne skala. 

Rentegningen af opmålingerne er, som nævnt, fortaget i AutocAD, 
og er hjulpet på vej vha. det supplerende billedmateriale og registre-
ringer foretaget på stedet. 

METODE
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Detaljeopmåling af vægfalde i havestuen - opmålt i 1:20

Skitseopmåling af gerigt i husets hal Skitseopmåling af balustre til husets indv. hovedtrappe

Eks. på opmåling af murværk og farbandt med tommestok

7 



Der foreligger ikke meget historisk materiale alene om Helsted by, 
men eftersom Helsted ligger små 3 km fra Randers bymidte, tillader 
jeg mig i denne sammenhæng at tage udgangspunkt i de tekster, der 
forefindes om Randers by og omegn. Dette sker for at kortlægge 
den udvikling Randers har været igennem, og som utvivlsomt har 
været med til at påvirke den kontekst, hvori Helstedgaard befinder 
sig på nuværende tidspunkt. 

I Randers omegn er det muligt at datere menneskers tilstedeværelse 
helt tilbage til ca. 12.000 til 11.000 f.kr. da arkæologer har gjort 
fund af spor efter bopladser fra denne periode.2 I jernalderen findes 
flere konkrete fund og området omkring Randers beskrives i denne 
periode iflg. Trap Danmark - bind 9, s. 12, som et tæt bebygget 
kulturlandskab med få kilometeres afstand mellem landsbyerne. 
Området i og omkring Randers må derfor have haft nogle gode 
levevilkår, der tiltræk mange mennesker, hvilket på sigt førte til 
grundlæggelsen af Randers i ca. 1080, hvorefter byen skulle opleve 
at få købstadsprivillegier i 1302 af Erik 6. Efterfølgende udviklede 
Randers sig i løbet af middelalderen til en af Jyllands største byer.3 
Denne rangering har været svingende igennem tiden, men under 
1850’ernes industrialisme oplevede Randers en kraftig befolknings-
tilvækst frem til ca. 1900. Den kræftige tilvækst skyldes at Randers 
blev forbundet med Aarhus via en ny jernbane, hvormed Randers 
blev en central stationsby for området. Det var også i starten af 
år 1900, at Randers begyndte at vokse ud i de omkringliggende 
områder og jf. de historiske kort side 9, kan man se, hvorledes Hel-
sted med tiden er blevet indlemmet i udvikling af Randers by med 
parcelhuse, der for alvor havde sit indtog i 1955 til 1970.4 Parcel-
huskvartererne eller sovebyerne5 var bl.a. et resultat af bilens indtog 
i den danske kernefamilies husholdning, og den popularitet som 
parcelhus forstæderne oplevede, blev ikke mindre, da en motor-
vejsforbindelse blev etableret i 1960’erne med forbindelse til både 
Aarhus og Aalborg.6 

I en lang periode fra ca. 1536 til 1850 var områderne omkring Rand-
ers primært anvendt til landbrug, hvorved landsbyen, der bestod af 
gårde, var den dominerende bebyggelsesform på egnen. Landbruget 
toppede i 1950’erne, men den dag i dag er Randers Kommune sta-
dig domineret af landbrugsarealer, der dækker op til 90 procent af 
kommunes samlede arealer, hvilket overstiger landsgennemsnittet.7 
Derfor er landbrugskulturen en vigtig del af Randers by og omegns 
identitet, og landbrugskulturen har været med til at præge den over-
ordnede udvikling af egnen samt egnens bygningstypologi. 
De mange landbrug skabte også grobund for at andelsbevægelsen, 
der voksede frem i 1850 til 1920’erne, kunne etablere sig med sine 
fælles slagterier og mejerier, med det formål at skabte mere gunstige 
forhold for den enkelte landmand.8 Andelsbevægelsen skabte på  
nogen vis også et behov for forsamlingshuse eller foreningshuse, 
hvor arbej-derne kunne mødes i et fællesskab med plads til sam-
fundsdiskussioner og sportslig udfoldelse.    

HISTORIE

HELSTED vED RANDERS
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© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Situationsplan af Helsted - fra ca. 1901 i målestok 1:15.000

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

Situationsplan af Helsted - fra 1980 til 2001 i målestok 1:15.000
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Helstedgaard, der oprindelig har fungeret som en større proprie-
tærgård, er beliggende i udkanten af Randers i en by ved navn Hel-
sted. Gården blev bygget af hestehandler christian Rasmussen, og 
den stod færdig i år 1919 9, efter en brand i de nye avlsbygninger 
havde forsinket byggeriet, hvilket betød, at avlsbygningerne måtte 
genopføres. 
I gårdens første leveår havde gården et samlet areal på 189 ha, der-
af 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.10 Hel-
stedgaard er således lidt større en den alm. proprietærgård, hvis 
man sammenholder gårdens samlede areal på 189 ha. med det an-
givne areal der fremgård af bogen: Nye danske landbrugsbygninger 
af L. Hansen Larsen, s. 186, hvori forfatteren definerer en proprie-
tærgård som en gård med et areal på ml. 60 til 120 ha. L. Hansen  
Larsen beskriver også dyrebesætningen til en proprietærgård, der 
skal bestå af mindst 8 heste, 32 malkekøer, 32 ungkvæg, tyre og 
stude, 5 får, 85 grise og 175 høns. nye danske landbrugsbygninger 
I følge, Større danske landbrug bind 6, s. 95, havde Helstedgaard pr. 
1934 en dyrebesætning på 55 malkekøer, 2 tyre og 50 ungkvæg, 
10 arbejdsheste, 20 høns og kort til 325 svin om året. ud fra disse 
forhold må det konkluderes at Helstedgaard bestemt er en proprie-
tærgård målt på areal og dyrebesætning.  
Gården har en spændende historie bag sig, hvor gården, som nævnt, 
først blev anvendt til at drive et større landbrug med kreaturer, heste 
og agerbrug. Senere blev gården hjemsted for ca. 500 flygtningen fra 
1946 til 47, 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 avlsbygningerne ned (jf. billede nr. 6 og 7, s. 11), og efterfølg-
ende har stuehuset 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 i BBR  
registret. Hovedbygningen har både klassicistiske træk med sin 
symmetriske facadeopdeling og hvidmalede gesimsbånd, og histori-
cistiske karaktertræk som det overvejende barokke indgangsparti, 
der fremstår voluminøst i forhold til resten af bygningen, men mere 
herom i bygningsbeskrivelsen. 

I forhold til at forstå gårdens udvikling må konteksten inddrages. 
Avlsbygningerne med de kamptakkede gavle måtte vige for soveby-
ens5 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. 11 og billederne øverst s. 13. 

Trods udviklingen har stuehuset dog bevaret sin prominente place-
ring ud til Hobrovej, der med tiden er blevet en trafikeret indfalds-
vej til Randers bymidte.

HELSTEDGAARDS uDvIKLINGSHISTORIE
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2. Helstedgaard - Større danske landbrug Bind 6, J. J. Hansen, s. 96.

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

4. Foto: Randers Amtsavis 13.08.1947.

7. Helstedgård, nedbrygning af udbygninger - Randers Lo- 
kalhistoriske 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 Amtsavis 
20.09.1972.

1. Helstedgård - Danske gårde i tekst og billeder, Bind 2, J. Jespersen, 1924.

11 



Overordnet for Helstedgaard består gården, som nævnt på s. 10, 
kun af et stuehus, da avlsbygninger blev revet ned i 1976. Det  
tilbageværende stuehus fremstår grundmuret i røde håndstrøgne 
teglsten lagt i krydsforbandt med kalkfuge. Huset står endvidere 
på et fundament af tilhuggede granitsten, og taget er lagt med gla-
serede teglsten i en brunlig nuance, formodentlig udskiftet siden 
opførelsen i 1919.11 Huset omkrendses af en have på den sydlige 
side og parcelhuse på den nordlige side. 
I denne bygningsbeskrivelse vil jeg også gerne inddrage den allerede 
forestående bygningsbeskrivelse fra bogen, Større danske landbrug - 
bind 6 af J. J. Hansen fra 1934, s. 95, der giver en god fornemmelse 
for stuehusets grandiose fremtoning og moderne faciliteter: 
“Helstedgaard har grundmurede nye, anselige bygninger, opført i årene 
1917-1919. Hovedbygningen, der ligger mod sydvest til den store have, 
som grænser ud til Chausséen, har kælder under hele bygningen, et højt 
(kort), noget fremspringende midterparti i 2 etager, gennemgående 
frontspids, terrasse til haven og tag af glaserede tegl; den indeholder 
en stor herskabelig lejlighed med indlagt bad og moderne bekvemme-
ligheder.”

BYGNINGSBESKRIvELSE
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Udsnit af murfalden ved terressen på sydfacaden
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Nordfacaden er ankomstfacaden, og den orienterer sig hen imod 
parcelhusene. Her er der kun en smal offentlig passage mellem Hel-
stedgaards stuehus og parcelhusenes hække. 

Stuehusets facade er opbygget symmetrisk efter klassicistiske prin-
cipper. Symmetrien i facaden kommer til udtryk i placeringen af 
de hvidmalede vinduer, der fordeler sig med en taktfasthed i facad-
en, der er opdelt af en midterakse, som markeres i det fremskudte 
midterparti. Midterpartiet fremstår som et barokt og mere gran-
diost element på nord-facden. Den voluminøse detaljering omkring 
hoveddøren, der er udformet i granit, fremstår som et barokt ele-
ment og understreger sammen med den svungne trappe i granit 
bygningens status. Motivet ved hoveddøren består af to søjler, 
hvorimellem der spænder en bue. Herover sidder et hvidmalet vin-
due, også som en del af indgangsmotivet. ved det fremskudte parti 
er der også monteret to smedejerns lamper.

Den svungne trappe, der leder op til hoveddøren, markeres af to 
runde granitkugler hvorpå trappens smedejerns gelænder med 
svungne balustre fæstner sig. Trappen er dog i dårlig stand med 
ujævne trappetrin og et rustent gelænder. 

Taget på det fremskudte parti har form som et hvalmet mansardtag, 
og under tagfoden løber et hvidmalet sparrenkopgesimsbånd, der 
forekommer klassicistisk. Den nordvendte tagflade brydes af fire 
helvalmede rytterkviste og nogle små jernvinduer, samt et enkelt 
nyere ovenlysvinduer. Taget fremstår i forholdsvis god stand, men 
flere steder ligger tagstenene løst eller mangler.     

Muren på nordfacaden fremstår også i en rimelig stand, dog mang-
ler fugerne flere steder og der forekommer områder med sprængte 
teglsten. Endvidere fremstår gesimsen med knækkede teglsten, og 
maling der skaller af. 

De hvidmalede trævinduer synes at være anvendelige, dog ser det 
ud til at nogle vinduer er begyndt af rådne og ligeledes er mange af 
ruderne slået itu.

NORDFAcADEN

Skitse af nordfacaden
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4. Udsnit af granittrappen med granitkugle og jerngelænder 5. Den serielle men tilgroede facade m. granitsokkel

3. Det fremskudte barokke indgangsparti

2. Skråfoto af sydfacaden1. Skråfoto af nordfacaden
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Sydfacaden orienterer sig ud til haven og den trafikerede Hobrovej. 
Her er afstanden den samme som ved opførelsen, og det skaber en 
rummelig have som kontrakt til den smalle passage på nordsiden.

Den sydvendte facade er ligeledes præget af klassicistiske virkemidler, 
hvor symmetrien i facadeopbygningen træder meget frem i place-
ringen af vinduerne. vinduerne er også placeret med samme takt-
fasthed som på nordfacen, og tager ligeledes udgangspunkt i en 
akse, der markeres af et centreret frontparti, som løber jævnt med 
resten af muren. Frontpartiet løber i to etager og afsluttet af et hval-
met tag, der knytter sig til den store tagflade.

centralt på facaden er der etableret en terrasse med en granittrappe, 
som forbinder huset med haven. Granittrappen har et granit-
gelænder med massive balustre. Trappen forekommer at være i god 
stand, værre står det til med flisebelægningen på terrassen, der ligger 
ujævn, og hvor flere af fliserne er gået i stykker. 

På den sydvendte facade kommer det store tagets udformning bedre 
til udtryk, da man her kan komme lidt på afstand af huset. Taget 
er et valmet tag, der dog slår en bue ved tagfoden som afslutning 
mod det hvidmalede sparrenkopsgesimsbånd, der formidler over-
gangen mellem mur og tag. I taget på sydsiden brydes tagfladen af 
fire støbejernsvinduer. Taget forekommer at være i en nogenlunde 
stand særlig over frontpartiet, hvor taget er blevet skiftet for nogle 
år siden. Dog forekommer der huller i taget og en del tegltagsten er 
knækkede eller mangler. 
Langs tagryggen sidder der også fire skorstene, som ligeledes ses på 
nordsiden. Skorstenene vidner om gårdens status, og har dermed en 
særlig betydning for gården.
  
Over de hvidmalede vinduer ser man, ligesom på nordfacaden, et 
muret stik (lige), og sålbænken under vinduet er muret i et rul-
leskifte, der går ud fra vægfladen. På facaden ses også fire nedløbs-
rør, et i hvert hjørne og to omkring midterpartiet. vinduerne frem-
står i samme stand som på nordfacaden.   

SYDFAcADEN

Skitse af sydfacaden
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4. Detalje af sparrenkopgesims 5. Udsnit af den symmetriske facadeopdeling

2. Udsnit af granittrappe 3. Detalje af møde mellem granit og tegl og af sålbænken

1. Udsnit af sydfacaden
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Den vest vendte gavl vil blive betegnet som tjeneste indgangen. Her 
leder en dør ind til et mindre trapperum, hvorfra man kan komme 
fra kælderen til første salen. Gavlen har fire vinduer placeret sym-
metrisk ift. hinanden. vinduerne fremstår dog i en ringe stand, 
hvilket tyder på at de skal udskiftes. I tagfladen ser man tre små 
støbejernsvinduer, og muren afsluttes med en sparrenkopgesims 
mod tagfoden, hvor den hvide maling skaller af. På gavlen hæfter 
der sig en høj havemur, hvori der er en gennemgang, der forbinder 
forsiden med bagsiden af huset. Havemuren er afsluttet med en 
gesims og tegltagsten, hvoraf nogle er knækket. Over vinduer og 
døre er der murrede stik (lige) og vinduerne i stueetagen har en 
sålbænk af teglsten lagt i rulleskifte.

Den øst vendte gavl er mere simpel i sit udtryk, her er der kun en 
dør, som leder ind til kælderen via en trappe udført i beton. I den 
hvalmede tagflade ser man tre ovenlysvinduer to i støbejern og et 
nyere vindue. På gavlen hæfter der sig ligeledes en havemur, som en 
spejling af den vi ser på vest gavlen. Denne havemur er således op-
ført på samme måde og bidrager til husets overordnede symmetri. 
Havemuren fremstår dog med manglende fuger og løstsiddende 
sten, hvilket også er tilfældet på vest gavlens havemur. Den over-
ordnede murflade på øst gavlen er opført i teglsten lagt i krydsfor-
bandt og afsluttes med en sparrenkopgesims mod tagfoden. Muren 
fremstår også med manglende fuger, men har fine teglsten.

vEST GAvL

ØST GAvL

Skitse af gavlen mod vest

Skitse af gavlen mod øst
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6. Øst gavl - Detalje af trappenedgang til kælderdør5. Vest gavl - Detalje af muret stik over kældervindue

4. Øst gavl - detalje af møde mellem mure3. Vest gavl - Detaljer af stik over dør, sålbænk og møde ml. to mure

2. Øst gavl - Helhed1. Vest gavl - udsnit af gavlfacade
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PLANBESKRIvELSER

Rummene i stueetagen er her nummereret med de rumfunktioner 
der var ved bygningens opførelse. Nummereringen starter i husets 
midterakse og løber fra 1 til 18. 

Rummene i kælderen er kun nummereret for at gøre det muligt 
at have en fælles reference til planen. Det har ikke været muligt at 
finde tilstrækkeligt historiske materiale, der kan oplyse om hvert 
enkelt rum oprindelige funktion. Derfor nummereres planen blot, 
uden rumfunktioner fra 1 til 21, med begyndelsespunkt ved trap-
penedgangen i den vestlige ende af huset.
En mundtlig kilde kan dog berette, at der har være forvalterbolig i 
den ene del og brændselsrum, frugtrum, vaskekælder og toilet i den 
anden del. 
Endvidere har det ikke været muligt at opmåle kælderen, hvortil 
rummenes størrelse og indbyrdes forhold er optegnes efter eksister-
ende tegningsmateriale. Derfor skal der tages forbehold for tegning-
ens ukorrektheder.

Rum 1: Forstue
Rum 1.a: Gæste toilet.
Rum 2: Hal.
Rum 3: Spisestue.
Rum 4: Finstue.
Rum 5 og 5.a: Storstuen.
Rum 6: Herreværelse.
Rum 7: Herreværelse (nu forstue til rum 4 og 6).
Rum 8: Gang.
Rum 9: Vaskerum m. trappe til kælderen.

Rum 10: Køkken.
Rum 11: Anretterværelse.
Rum 12: Dagligstue.
Rum 13: Gang.
Rum 14: Soveværelse.
Rum 15: Trapperum til 1st. 
Rum 16: Toilet.
Rum 17: Bad.
Rum 18: Gæsteværelse.
Rum 19: Gæsteværelse.

Rummene på førstesalen er her nummereret med de rumfunktioner 
der var ved bygningens opførelse. Nummereringen starter i husets 
midterakse og løber fra 1 til 18. 

De følgende rumnummereringer er ikke historisk dokumenteret, 
men blot et forsøg på at give et overblik og de evt. funktioner huset 
har haft oprindelig, for at forstå bygningen udformning. Således er 
rumfunktionerne kun kvalificerede bud, udarbejdet på baggrund af 
studier af andre lignende bygningers planløsninger.

Rum 1: Kammer
Rum 2: Hal
Rum 3: Bad og toilet.
Rum 4: Pigekammer.
Rum 5: Pigekammer.
Rum 6: Trapperum.
Rum 7: Bad (nu te-køkken).
Rum 8: Toilet.
Rum 9: Kammer.

Rum 10: Kammer.
Rum 11: Trapperum til anden sal.
Rum 12: Gang.
Rum 13: Tørloft.
Rum 14: Del af gæsteværelse (nu gang).
Rum 15: Gærsteværelse. 
Rum 16: Gæsteværelse.
Rum 17: Gæsteværelse.
Rum 18: Tørloft (Ikke opmålt).
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Skitse af stueetagen m. rumnumre

Skitse af kælderetagen m. rumnumre

Skitse af førstesal m. rumnumre

2.
9.

8.

11.

10.

13.

14.15.

12.18. 19.

17.

16.
7. 6.

3. 4. 5.

2.
3.4.5.6.

7.

8.

11.10. 13. 15.

14.

16. 17. 18.

1.

12.

9.

5.a

1.

1.

5.

7. 8. 9. 11. 12. 13. 14.

16.
20.

21.

10.

17.

18.19.

15.

2.

4.6.

3.

2.a1.a
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Rum nr. 1. er, som tidligere nævnt, husets forstue, og det rum der 
formidler overgangen mellem ude og inde. I forstuen skaber den 
lave lofthøjde et lille rum med dæmpet belysning, der nedbringer 
skalaen fra det ydre rum, og her vænner øjnene til de ændrede lys-
forhold. Den lavloftede forstue danner også en mere dramtisk over-
gang til hallen, i det den lave rumhøjde i forstuen forstærker den 
store rumhøjde i hallen. Forstuen ligger også i forbindelse med et 
gæstetoilet. 

Rummet er belagt med en rød klinke med målene 158 x 158 mm, 
og klinkerne fremstår i fin stand. 

Gerigterne omkring dørene og listen på væggen fremstår i mørk  
bejdset træ af god beskaffenhed. Dørenes gerigter har profilerne 
med barokke træk, der går igen i nogle dele af huset. 

væggen er pudset hvid over listen af træ og herunder er væggen 
tapetseret. Der er skader i pudsen både over hoveddøren og over 
døren til hallen, jf. billederne side 23. Tapetet er i dårlig stand og 
skaller af grundet opfugtning af væggen. I hoveddøren mangler en 
fyldning samt dørhåndtaget. 

Loftet opbygget af rørpuds, der er pudset hvid, og loftet fremstår 
med enkelte afskallinger, samt en fatning til en lampe i midten.

Rum nr. 1.a udgør husets gæstetoilet. Her er gulvet beklædt med 
terrazzo og væggen med hvide klinker afsluttet af en kant i træ. 
Herover er væggen pudset med en hvid puds. I vinduesnichen er de 
hvide klinker afrundet. 

Rummet fremstår i en nogenlunde stand med kun få afskallinger på 
vægge og loft. Endvidere er gerigten omkring døren ligeledes i god 
stand, og fremstår klassicistisk i dens udformning. 

Det hvidmalede trævindue er ikke blevet undersøgt for råd, da dette 
ikke var muligt, men umiddelbart fremstår vinduet i en fornuftig 
stand og med hele ruder.

RuMBESKRIvELSER

RuM 1 - ENTRéEN 

RuM 1.A - GÆSTETOILETTET 
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Detalje af gericht og fodliste - tydelig begyndende afskalling af tapet.

Nord væg med hoveddøren.

Gæstetoilettet set fra entréen.

Skader i puds over dør til hallen.

Vest væg med dør til gæstetoilettet.

Nord væg - overgang ml. fliser og puds.

Øst væg med eks. på knagerække.

Detalje af gulv, væg og gerigt.
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Rum nr. 2 er husets hal, der åbner sig op som et dobbelt højt rum 
med forbindelse til første salen. Rummet fungerer primært som 
fordelingsrum.

væggene i hallen er beklædt med udskårne træpaneler, der måler 
180 cm i højden. Panelerne er malet i en lys grå tone og er bygget 
op af en profileret fodliste, tre fyldninger i højden og afsluttes af en 
kronliste. Træpanelerne giver rummet en skala og panelerne frem-
står i en fin stand. 
vægfladerne over panelerne fremstår med få tapetrester og det 
blanke murværk, hvor fugerne er ved at smuldre, kommer til syne. 
Den smule tapet og maling der sidder tilbage, afslører at rummet 
har været blåt på et tidspunkt. 
Hallen er ydermere delt op af en muret bue, hvor teglstene er syn-
lige og fugerne løse. På buen kan man også se rester af samme blå 
maling, som på resten af vægfladerne. 

I den sydvendte væg ses fire frit lagte rør, der løber bag de fremtrukne 
træpaneler. 

I rummet sidder der i alt fire døre i træ, der hver har 3 fyldninger og 
er bemalet i samme lyse grå nuance som træpanelerne. Gerigterne 
omkring dørene er en gentagelse af de barokke gerigter fra forstuen 
og deres detaljerigdom understreger rummets betydning. 

Gulvet er belagt med et parketgulv lagt i et sildebensmønster. Langs 
kanten af væggen afsluttes sildebensmønstret af en kant udgjort af 
træstave. Parketgulvet fremstår trods slid i en fin stand, dog er det 
uvist, hvor tykt trægulvet er, hvilket har betydning for anvende-
ligheden.

Loftet fremstår som et bjælkeloft i hallens midterdel, hvilket frem-
står i god stand. umiddelbart er bjælkeloftet ikke bemalet og frem-
står derfor ubehandlet i en brun nuance. 
I den lave del af hallen er loftet pudset og i dårlig stand. Loftet er 
brudt igennem fra førstesalen, hvilket afslører et råddent etagedæk 
i dette område af huset. 

Hovedelementet i hallen er den lysegrå trappe i træ, der snor sig op 
over forstuen og op til førstesalen. Trappen fremstår i god stand lige 
med undtagelse af de første to trin. 

Rummet oplyses af et hvidmalet trævindue i to fag og med sprosser, 
der sidder højt i den nordvendte væg. Standen af vinduet forekom-
mer at være god, dog mangler glasset. Et andet vindue, der også er 
et to fags vindue, sidder i den lave del af hallen, og oplyser denne 
del. Dette vindue fremstår også i fin stand, dog med lidt råd i træet.  

RuM 2 - HALLEN 
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Udsnit af trapperummet i hallen

Udsnit af væggen mod syd

Udsnit af vægfalde m. malings- og tapetrester

Udsnit af trappen

Detalje af gerigt ved døren mod syd

Detalje af loft i hallen

Detalje af kronliste og gerigt
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Rum nr. 3 er her omtalt som havestuen grundet rummets oriente-
ring og forbindelse til haven. Havestuen ligger ligeledes i forbind-
else med hallen og forbinder yderligere to stuer mod øst og vest. 

væggene i havestuen er ligesom hallen beklædt med udskårne træ-
paneler i ubehandlet mørklødet træ. Panelerne måler som hallens 
paneler 180 cm, består af et profileret fodpanel, der formidler over-
gangen mellem gulvet og panelerne. Mellem fodpanelet og kronlist-
en er panelet opdelt i tre fyldninger med profilerede kanter. Panelet 
opdeles endvidere af pilastre med noget, der minder om en søjlefod 
og kapitæl. Panelerne i væggen mod hallen har indbyggede skabe 
til opbevaring, og fremstår ligesom de resterende træpaneler i god 
stand dog med enkelte mangler. 
Over panelerne er væggene pudsede evt. som rørpuds. De pudsede 
vægge har været bemalet, men står nu med store afskalninger. De 
tilbageværende malingsrester afslører, at rummet muligvis har været 
gult på et tidligere tidspunkt. 
I den ene væg ser man også et rundbuet indhak, hvor der muligvis 
har stået en brændeovn, hvilket forklarer hullet i væggen. 

Gerigterne omkring dørene fremstår ligesom panelerne med en høj 
detaljering, og er opbygget af klassicistiske motiver med to pilastre, 
der indrammer døråbningen. Gerig-terne fremstår også i fin stand, 
dog mangler et stykke af gerigten over døren mod vest. 

Rummet har fire døre, hvoraf to af dem er trædøre af en fløj med 
tre fyldninger hver. Hertil er der en dobbelt skydedør i træ med seks 
fyldninger, der forbinder havestuen med den tilstødende stue mod 
øst. Endelig er der en nyere to fløjet havedør i træalu, der sidder i en 
niche med udskårne vinduesplader.

I rummet findes også et af de oprindelige trævinduer i to fag med 
sprosser. vinduet er sidenhen blevet energiforbedret med et forsats-
vindue også i træ. vinduet sidder i en vinduesniche med vindues-
plader på siden. under vinduet står en radiator, der dækker for et 
brystningspanel.   

Gulvet i havestuen er belagt med et parketgulv i et sildebensmønst-
er, der ligesom i hallen er indrammet af en kant med træstave. Par-
ketgulvet fremstår slidt, men ser ellers ud til at være i fin stand. 

Loftet fremstår pudset med stuk langs kanten og har en roset i 
midten, hvoraf noget af rosetten er faldet ned. Den nedfaldne stuk 
afslører loftkonstruktionen der består af brædder og rørpuds. Det 
pudsede stukloft fremstår med en del revner og afskalninger. Stuk-
ken langs kanten er dog forholdsvis velbevaret. I stukarbejdet ses et 
våbenskjold og årstal skrevet med romertal. Ellers er stukken formet 
med motiver af blade, hvilket kan være for at understrege rummets 
forbindelse til haven og naturen.  

RuM 3 - HAvESTuEN 
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Perspektiv af øst og syd væggen

Udsnit af vægfalde m. malings- og tapetrester

Detalje af parketgulvet

Detalje af gerigt og panel der mødes

Detalje af panel, væg og stukloft

Perspektiv af vest og nord væggen

Dør på den vestvendte væg
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Rum 5 og 5.a er her omtalt som storstuen, disse to rum udgjorde 
oprindeligt et stort rum, men er på nuværende opdelt af en skil-
levæg fra 1970’erne. 

væggene i storstuen er bemalet med en lys jordfarve og væggene 
fremstår med afskal-ninger og enkelte steder ser man en opfugtning 
væggen. 
Den nederste del af væggen er beklædt med paneler, der fremstår 
med barokke træk, som særlig ses i udformningen af panelets spejl. 
Panelerne er udført i bemalet træ og fremstår i god stand. 

Gerigtet omkring dobbeltdøren fremstår, ligesom panelerne, med 
en høj detaljering, og har barokke træk. Gerigtet fremstår også i fin 
stand, og er bemalet i samme farve som panelerne. 

Rummet har oprindelig haft to to-fløjet døre, men nu er den ene 
muret til. Dog er døren stadig bevaret på den anden side af muren, 
så åbningen er nem at genoprette. Den tilbageværende dør har 
seks fyldninger i alt, hvortil fyldningerne er udformet på samme 
måde som panelets spejle. Døren er hæftet til gerigtet med ham-
borghængsler og fremstår i god stand. 

I rummet er der også fire oprindelige hvidmalede trævinduer med 
to fag og sprosser. vinduets træ fremstår i god stand, men glasset 
er mange steder slået itu. vinduet sidder i en vinduesniche med 
vinduesplader på siden. under vinduet står en radiator, der dækker 
for et brystningspanel.   

Gulvet i storstuen er belagt med planker, der løber på rummets  
korte led. Mod skillevæggen er der lavet et hul for at tilgå kælderen 
med en stige. Ellers fremstår gulvet i god stand uden manglende 
eller løse brædder. 

Loftet fremstår pudset med stuk langs kanten. Stukken er antageligt 
fastgjort på et loft opbygget af brædder og rørpuds. Det pudsede 
stukloft fremstår forholdsvis intakt, dog ses fugtskader flere steder. 
Stukken langs kanten, med de barokke træk, fremstår dog pæn og 
velbevaret.    

RuM 5 & 5.A - STORSTuEN 
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Udsnit af væg fra 1970’erne 

Detalje af paneler ved vinduet på væggen m. nord

Vægfalde mod vest Udsnit af loft med stuk og tegn på råd i etagedæk

Vægflade mod øst

Væg mod vest med tilmuret åbning
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Dette afsnit giver en oversigt over registreringen af døre i stuehuset, 
hvor der er fokus på et udvalg af døre fra stueetagen og førstesalen. 
På de to etager har jeg registreret i alt 40 døre, hvoraf jeg har udvalgt 
16 døre repræsenteret på side 31, og yderligere har jeg optegnet 5 
døre i snit og opstalt. Disse 5 døre repræsenterer de 5 overordnede 
dør typer der findes i huset, hvis stilistiske træk går fra det barokke 
til det klassicistiske og dette ses i høj grad i profileringen af dørenes 
gerigter og fyldninger. Hertil viser udvalget af døre også en bred 
farvepalette, der ikke fornemmes andre steder i huset. 

REGISTRERING AF DØRE

Skitse af stueplan m. nummerering af døre

Skitse af førstesal m. nummerering af døre

D1.1

D1a.

D2.1

D8.1

D8.2

D8.3
D2.2

D4.1

D6.1
D5.1a

D5.2a
D3.1D3.2

D3.4
D3.3

D16.1D14.1

D14.2

D13.1

D12.2

D11.1

D12.1

D13.2
D5.1

D7.1

D8.1

D9.1
D15.1

D17.1

D1.1D3.1

D4.2
D12.1

D13.1

D14.1

D13.4

D13.3

D13.2

D16.1

D2a.

OvERSIGT
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D13.2 - st. etagen

D15.1 - 1st. sal

D4.1 - st. etagen

D2.1 - st. etagen

D13.4 - st. etagen

D14.2 - 1st. sal

D4.2 - st. etagen

D2.2 - st. etagen

D11.1 - 1st. sal

D12.1 (set fra rum 11) - st.

D3.1 - st. etagen

D17.1 - 1st. sal

D8.1 - 1st. salD7.1 - 1st. sal

D8.3 (set fra rum 10) - st.

D2a. - st. etagen
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Snit af dør D5.1A

Opstalt af dør D5.1A

Dør D5.1A  - set fra rum 5.a

DØR D5.1A (RuM 5.A OG 5) 

Dør D5.1a fører fra biblioteket (rum 6) til husets storstue (rum 
5.a og 5) med fals til biblioteket. Det er en to fløjet fyldningsdør 
med tre fyldninger pr. fløj. Fyldningerne har samme størrelse og 
spejlende har barokke træk i form af afrundingen af spejlets hjørner. 
Siderammetræet er profileret med en hulkehl efterfulgt af en fald-
staf med platte, og fyldningerne er profileret med en fladstaf med 
to platter. 
Midt på døren sidder en profileret slagliste, og døren holdes på 
plads af fire hamborghængsler. 
Dørens gerigt har også barokke træk, hvilket ses i den knækkede in-
dfatning og i den markante sokkel. Hertil sidder døren også i en dyb 
niche, hvilket formidler overgangen mellem rum 6 og rum 5.a og 5.

Denne dør type går igen i rum 4, her er døren dog malet hvid, hvor-
imod dør D5.1a er malet i en grålig tone. 

BESKRIvELSE AF DØRE
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DØR D8.1 (RuM 2)

Dør D8.1 forbinder hallen (rum 2) med den lille gang (rum 8), 
der leder ind til husets kontor (rum 10). Falsen vender ind mod 
rum 8. Døren er en fyldningsdør med tre fyldninger. Fyldningerne 
har samme størrelse, og spejlende er glatte med faset fane. Sideram-
metræet er profileret med en platte efterfulgt af en staf, og fyld-
ningerne er profileret med en kvartstaf med to platter. 
Døren er monteret til dørkarmen med hamborghængsler, og dørens 
gerigt, mod hallen, har barokke træk, hvorimod gerigtet mod rum 
8 har nyklassicistiske træk. De barokke træk ses bl.a. i den markante 
sokkel og udformningen af gerigtet med en meget kraftig karnisbue. 

Denne dør type går igen i rum 2, hvilket giver et harmonisk rum. 
Dørene er endvidere malet i samme lyse grå tone som døre i rum 
5.a og 5. 

Dør D8.1 set fra rum 2

Opstalt af dør D8.1 set fra rum 2

Snit af dør D8.1 set fra rum 2
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Snit af dør D1.a set fra rum 1

Opstalt af dør D1.a set fra rum 1

Dør D1.a set fra rum 1

DØR D1.A (RuM 1)

Dør D1.a forbinder forstuen (rum 1) med det lille toilet (rum 1.a), 
falsen vender ind mod rum 1.a. Det er en fyldningsdør med tre 
fyldninger, og fyldningerne har samme størrelse, samt spejle med 
er glat flade med faset fane. Siderammetræet er profileret på samme 
måde som ved dør D8.1, der har en platte efterfulgt af en staf. Fyld-
ningerne er profileret med en kvartstaf med to platter. 
Døren er monteret til dørkarmen med hamborghængsler, og dørens 
gerigt, mod forstuen, fremstår barokt, mens gerigtet mod rum 1.a 
har nyklassicistiske træk. De barokke træk ses også her i den mar-
kante sokkel og i udformningen af gerigtet mod forstuen der har 
meget kraftig karnis. 
Døren er endvidere odret mod forstuen, men fremstår med hvid-
malet mod rum 1.a. 
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DØR D16.1 (FØRSTESALEN) (RuM 16)

Dør D16.1 forbinder et af husets soveværelser på førstesalen (rum 
16) med hallen (rum 2). Falsen vender ind mod rum 16, og døren 
er en fyldningsdør med tre fyldninger. Fyldningerne har samme 
størrelse, og spejlende er glatte med faset fane. Siderammetræet er 
profileret med en platte efterfulgt af en staf som ved dør D8.1 og 
D1.a. Fyldningen er derimod profileret med staf og en platte. 
Døren er monteret til dørkarmen med hamborghængsler, og dørens 
gerigt fremstår mod nyklassicistiske træk. 

Denne dør type er anvendt til de fem døre, der vender ud til hallen 
på førstesalen, hvilket giver et harmonisk rum. Dørene er endvidere 
malet i samme lysegrå tone som dørene i hallens stueplan. 

Dør D16.1 set fra rum 2

Snit af dør D16.1 set fra rum 2

Opstalt af dør D16.1 set fra rum 2
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Snit af dør D1.1 

Opstalt af dør D1.1 set udefra

DØR D1.1 (RuM 1)

Dør D1.1 er husets hoveddør, og er udført i egetræ. Falsen vender 
ind mod rum 1., og hoveddøren er en to fløjet fyldningsdør med 
tre fyldninger. Fyldningerne har samme størrelse, og spejlende er 
glatte med faset fane. Siderammetræet er profileret med en platte 
efterfulgt af en staf, og fyldningerne er profileret med en kvartstaf 
med to platter. 
Døren er monteret til dørkarmen med fire hamborghængsler, og 
dørens gerigt er udvendigt profileret med en fladstaf med platte, 
herefter en kvartstaf med to platter og endelig en fladstaf. Gerigtet 
på indersiden er det samme barokke gerigt, som er beskrevet under 
dør D8.1. På midten af døren sidder en slagliste, der afsluttes med 
et stykke udskåret træ i dørens top.
Døren fremstår på nuværende i ubehandlet egetræ på ydersiden, 
men indvendig er døren odret. Endvidere mangler døren en fyld-
ningen i dørens venstre side set udefra, og dørens låseskilt samt 
dørhåndtag mangler. Ellers er døren, som resten af husets døre, i 
god stand, og meget anvendelige i en kommende restaurering. Dør D1.1 set udefra
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Skitse af stueplan m. nummerering af vinduer

Skitse af stueplan m. nummerering af vinduer

Skitse af første sal m. nummerering af vinduer

V2
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.1
V1

7.
1.

7

V2.1.4

V1
8.

1.
5

V1
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5
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V1
5.

1.
6

V1
6.

1.
6

V1
7.

1.
6

V5
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V7
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V1

6.
1.

7
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.1
V1

6.
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7
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1

V1
5.

1.
7

V5
.1

.1
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5.
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7

V1
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2.
9

V3
.1

.1

V1
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1.
1

V1
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3.
1

V9
.2

.7

V1
1.

1.
9

V1
0.

2.
1

V3
.2

.7

V9
.1

.1
V2

0.
1.

7

V1
2.

2.
1

V9
.1

.7
V1

0.
1.

1
V3

.1
.7

V1
2.

1.
1

V8
.1

.7
V1

4.
1.

1
V2

.1
.7

V1
6.

1.
1

V7
.1

.7
V1

5.
1.

1
V1

.1
.7

V17.1.2

V6.1.8

V1a.1.3

V12.1.10 V13.1.10

V1a.1.3

V18.1.11V19.1.11

V18.1.2

V5.1.8

V4
.2

.1
V1

4.
2.

7

V5
a.

2.
1

V1
5.

2.
7

V5
.2

.1
V1

5.
2.

7
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vinduerne i Helstedgaards stuehus fremstår umiddelbart som de 
oprindelige og originale vinduer. De forekommer at have et nyklas-
sicistisk formudtryk med en nyklassicistisk profilering af bl.a. lod-
post og sprosser. vinduerne fremstår alle hvidmalede, og der findes 
i alt 11 forskellige vinduestyper i huset, som alle er udført i træ, 
hvoraf 9 af typerne er repræsenteret herunder. 
vinduernes trærammer er formentlig i en acceptabel stand, men 
der kan forekomme råd i nogle af rammerne. Mange af vinduernes 
ruder er slået itu, men disse kan erstattes. Endvidere findes der også 
enkelte steder, hvor de eksisterende vinduer er blevet energireno-
veret ved at tilføje en forsatsrude. (Dette er markeret med en rød prik 
på planerne s. 41).  

Opstalt af vindue type 1 fra stueetagen - set indefra

Opstalt af vindue type 1. st. - set indefra

Opstalt af vindue type 1. st. - set udefra

BESKRIvELSE

Opstalt af vindue type 7 fra kælderetagen - set udefra Opstalt af vindue type 7. kl. - set udefra
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Opstalt af vindue type 6 fra førstesalen - set indefra

Opstalt af vindue type 4 fra førstesalen - set indefra Opstalt af vindue type 4. 1st - set udefra

Opstalt af vindue type 6. 1st - set udefra

Opstalt af vindue type 4. 1st - set indefra

Opstalt af vindue type 6. 1st - set indefra

Opstalt af vindue type 10 fra kælderetagen - set udefra Opstalt af vindueåbning type 10. kl. - 
set udefra
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Opstalt af vindue type 11. kl. - set udefra Opstalt af vindue type 3. st. - set udefra

Opstalt af vindue type 2 fra stueetagen - set udefra Opstalt af vindue type 2. st. - set udefra

Opstalt af vindue type 3. st. - set udefra

Opstalt af vindue type 2. st. - set indefra

Opstalt af vindue type 11. kl. - set udefra

Opstalt af vindue type 5 fra førstesalen - set udefra Opstalt af vindue type 5. 1st. - set udefra
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Eks. på sprosse fra vinduestype 1. Eks. på lodpost fra vinduestype 1.Eks. på rammetræ fra vinduestype 1.

Udsnit af vinduestype 1. 

Udsnit af vinduestype 3. 

De to snit af vinduer der er opstillet herunder, er udvalgt da de 
repræsenterer formsproget, der ses i vinduerne på Helstedgaard. De 
væsentlige forskelle i vinduernes formsprog ses i fraværet af lodpos-
ten i de små vinduer, hvor det blot er karmen og sprossen, der hold-
er glasset fast. Sprossen er profileret med en platte, hulkehl, platte 
og en staf, lodposten og karmen er derimod opbygget mere kantet. 

udformningen af vinduestype 1 går igen i vinduestype 4, 6 og evt. 
7 og 10. udformningen af vinduestype 3 går igen i vinduestype 2 
og 11. 

Der forekommer et overordnet formsprog for vinduerne, som kun 
varierer meget lidt. Dog varierer udformningen af vinduerne nok 
til, at man kan fornemme, hvilke rum der har været de fine, og 
hvilke der har været forbeholdt tjenestefolkene.  

SNIT AF vINDuESTYPE 1 OG 3
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ANALYSE AF EKSISTERENDE vÆGGE OG LOFTER

I forbindelse med min værdisætning af Helstedgaard, (se bilag 
5 i redegørelsen) hvoraf det fremgår at ydermurene har en særlig 
arkitektonisk og bevaringsværdig værdi, beskriver jeg i dette afsnit 
væggenes og lofternes værdi. 
I vurderingen af væggenes og lofternes værdi for bygningen, er der 
lagt vægt på hvordan de bidrager til det arkitektoniske udtryk, til 
husets identitet og hvorvidt der er særlige elementer som paneler 
og stuk. Endvidere har vurderingen af væggene også taget højde 
for de konstruktionsmæssige forhold, således at bærende vægge ikke 
fjernes medmindre det er nødvendigt og konstruktionsmæssigt for-
svarligt.
 
Af diagrammerne på modstående side fremgår det, at der er flest 
bevaringsværdige vægge og lofter i stueetagen, hvortil der på denne 
etage må arbejdes med en mere bevarende restaureringstilgang. Ge-
nerelt for stueetagen er, at denne etage er forholdsvis velbevaret og 
orininal i sit udtryk, hvilket betyder at mange panelvægge og stuk-
lofter er bevaret. 
På førstesalen er der tydelige spor efter en ombygning i 1960’erne, 
hvortil de bevaringsværdige vægge og lofter begrænser sig til den 
midterste del af huset. væggene er bevaringsværdige grundet de 
klare afgrænsede rum der dannes, og særligt er dørenes placering i 
væggene vigtige for den rummelige identitet i hallen. 
Endelig er der kælderen, hvor der ikke umiddelbart er nogen bev-
aringsværdige lofter. Her begrænser de bevaringsværdige vægge sig 
til ydervæggende og til de tre bærende vægge, der går på tværs af 
bygningen. 
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Skitse af stueetagen

Skitse af kælderetagen

Skitse af førstesal

Signaturforklaring

Vægge der ikke 
bør flyttes / ændres 
markant.

Specielt bevarings-
værdigt loft / stuk.
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ANALYSE AF EKSISTERENDE FORBINDELSER

For at forstå bygningens opbygning er der udarbejdet en analyse af 
husets rumlige forløb samt de vertikale og horisontale forbindelser. 

I kontrast til husets ydre, hvor der hersker en nærmest klassicistisk 
symmetrisk strengens, er det indvendige rumforløb og forbindelser, 
i den nuværende planløsning, anderledes snørklet og med barokke 
tendenser. 

På modstående side fremgår det af diagrammerne, hvorledes man 
kan bevæge sig rundt i huset. Et særligt arkitektonisk element, der 
må fremhæves, er forløbet mellem ankomsten fra nordfacaden ad 
den barokke trappe til terrassen på sydfacaden. Her er der antageligt 
gjort et bevidst arkitektonisk greb i forskydningen af døråbningen 
fra hallen til havestuen, hvorved det rumlige forløb og sammen-
hæng  ikke afsløres med det samme. Denne forskydning og legende 
tilgang til arkitekturen er bl.a. et barokt træk. 
Dernæst må den rumlige forbindelse mellem stuerne, placeret i 
husets sydside, også fremhæves som særlige. Her anvendes et klas-
sisk arkitektonisk greb kaldet enfilade, dette rumlige greb ses ofte i 
slotte, herregårde og fornemme borgerhuse. Rum der ligger som en-
filade ligger således i en langsgående forbindelse med døre placeret 
overfor hinanden oftest ud mod vinduerne. Grebet skaber derfor 
både en visuel og direkte forbindelse fra stue til stue og indføre en 
afgrænset gang zone uden brug af fysiske afgrænsninger. 

Den arkitektoniske bevidsthed og strengens der hersker i stue-
planets østlige og formelle del, bliver i husets vestlige del udskiftet 
med en mere funktionel tilgang. Således bliver det væsentligste 
arkitektoniske element fordelingsgangen, hvilket også understreger 
skiftet for den formelle del til den uformelle del af huset. Den mere 
funktionelle og praktiske tilgang til rumforløbet og forbindelserne 
mellem rummende, ses også i bearbejdningen af husets kælder og 
førstesal. Dog er forløbet omkring trappen i hallen mere defineret 
og styret i kraft af den symmetri der hersker i dette trapperum. 

Trapperummene udgør også et vigtig element i forbindelse med 
husets rumforløb og forbindelser. Ligeledes understreger trap-
perummene også rummenes sociale status og forskellen mellem 
herskeb og tjenestefolk. Således er trappen i hallen den primær 
forbindelse, hvis man dømmer udfra æstetik og størrelse. Dog 
forbinder denne trapper kun to etager og må suppleres af en mindre 
trappe i et tilstødende rum forbeholdt tjenestefolk. I husets vestlige 
del er der endnu en trappe der forbinder alle tre etager og denne har 
været den primær forbindelse for husets servicerende del. Tydeligt 
er det at husets er bygget op omkring trappen som det vertikale 
forbindelsesled. Trappen bliver både et arkitektonisk og rumligt ele-
ment, men også et funktionel element. Det er også trapperne der 
løfter husets fra jorden og fremhæver dets sociale status.  
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Skitse af stueetagen

Skitse af kælderetagen

Skitse af førstesal
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Helstedgaard er en snart 100 år gammel bygningen, der ligger 3 km 
nord vest for Randers by. Huset er i udgangspunktet nyklassicistisk, 
men fremstår også med barokke træk ude og inde. Helstedgaard er 
derfor et eksempel på hvorledes man kan forene to stilperioder i en 
harmonisk helhed. 
Historisk set har huset ikke forandret sig meget, forandringerne 
findes i omgivelserne. Den største forandring for Helstedgaard må 
være nedrivningen af gårdens avlsbygninger i 1976, samt opføring-
en af parcelhuse der nu ligger lige på dørtrinnet. Hertil ses forand-
ringerne i husets brug, hvor Helstedgaard har været landbrug, 
tilflugtssted for flygtningen, hovedsæde for en olievirksomhed, mo-
tel, skole og privat bolig.
Huset har således ikke været ramme om en families liv, men Hel-
stedgaard har dannet ramme om mange menneskers liv, og har 
således en socialhistorisk identitet. 

Af mine undersøgelser fremgår det, at store dele af husets origi-
nalsubstans er relativt velbevaret. De værste skader på huset ses i 
etagedækkene, taget, vinduerne, ankomsttrappen og til dels de ind-
vendige vægge. Der er ingen tvivl om at bygningen er nået et stadie, 
hvor det vil være godt at begynde en restaurering, da der ikke vil gå 
lang tid før bygningen begynder ruinstadiet. 
Grundet bygningens store mængde af originalmateriale, er Helsted-
gaard en tidslomme fra 1919, hvor det dog er tydeligt at se et levet 
liv og de skiftende funktioners påvirkninger af huset. Den relativt 
gode forfatning huset står i vidner om at huset er opført i gode 
rene materialer, og udført med en høj håndværksmæssig forståelse 
og kunnen. 

Registreringen af Helstedgaard er foretaget på egen hånd, og er 
udført ud fra et meget vagt tegningsmateriale, hvor alt nyt tegn-
ingsmateriale er udført ud fra egne opmålinger af huset. Denne 
gennemgående opmåling af huset har givet mig en god forståelse 
af huset der har gjort det muligt at udarbejde denne rapport. De 
anvendte metoder til opmålingen beløb sig til skitseopmåling og 
opmåling med lasermåler, hvilket gav en god 1:1 forståelse af byg-
ningen. 

Helstedgaard besidder en mange detaljer i hver bygningsdel og i 
hvert rum. Således har der været fokus på særlige dele af bygningen, 
og hvis tiden havde tilladt det, ville det have været interessant at op-
måle kælderen smat samtlige døre og vinder. Der er dog blevet lavet 
et grundigt fotoregistreringsarbejde, som dokumenterer de dele der 
ikke er optegnet i samme detaljering som det resterende optegnede 
materiale.         

KONKLuSSION
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Udsnit stukloft i havestuen
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Facader og gavle udført i 1:50

0-101 Nordfacaden
0-102 Sydfacaden
0-103 Gavl mod vest
0-104 Gavl mod øst 

Planer udført i 1:50

0-201 Kælderetagen
0-202 Stueetagen 
0-203 Førstesalen

0-301 Snit AA i 1:50

0-401 Døreskema i 1:20
0-402 vinduesskema i 1:20

Rumudfoldelser udført i 1:20

0-501 Hal (rum 2)
0-502 Spisestuen (rum 3)
0-503 Storstuen (rum 5.a og 5)
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