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Frederiksborgvej 3 (byg. 1), 3520Farum –
SAVE enkeltbygningsregistrering
Registreringen er foretaget som enkeltbygningsregistrering d. 19. april 2017 af Center for Bygningsbevaring i Raadvad v. Vera Noldus.

Registreringen omfatter én ejendom, BBR 190-6513-1, der består af tre sammenbyggede længer fordelt på samme adresse: Frederiksborggade 3, 3520 Farum.
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Enkeltbygningsregistrering
Metode
Registreringen er foretaget i henhold til SAVE-metodens kriterier for enkeltbygningsregistrering.
Det er en metode, der er beregnet til at give et hurtigt overblik over en større mængde bygninger,
og hver bygning er derfor oversigtligt og ikke dybdegående registreret.
I registreringen foretages en vurdering for hver bygning ud fra fem kriterier, der hver gives en karakter mellem 1 og 9, og hvor 1 er den bedste:
1.
2.
3.
4.
5.

Arkitektonisk værdi
Kulturhistorisk værdi
Miljømæssig værdi
Originalitetsværdi
Tilstand

Disse karakterer samles i en bevaringsværdi, hvor de tre første kriterier vægter højest. Karaktererne 1-3 er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel bevaringsværdi, og 7-9 er lav bevaringsværdi. I de
fleste kommuner vælger man at udpege en bevaringsværdig bygning med karakterer mellem 1 og 4
– i nogle kommuner 1-3.
Korte beskrivelser og begrundelser for karaktererne er indtastet i Kulturstyrelsens database FBB
(Fredede og Bevaringsværdige Bygninger: www.kulturarv.dk/fbb), hvor alle kan se registreringen
af bygningerne inkl. et foto taget fra offentlig vej.
På s. 39 i SAVE-vejledningen er den generelle betydning af de enkelte karakterer forklaret, og det
er denne forståelse, der ligger til grund for registreringen:
”Bevaringsvurderingerne udspringer således altid af den lokale sammenhæng, og et hus, der
er bevaringsværdigt i Slagelse vil således ikke nødvendigvis være bevaringsværdigt i Ikast –
og omvendt. Vurderingskriteriet for de bevaringsværdige bygninger er således at de har regional eller lokal betydning, mens de fredede bygninger skal have national betydning.
Kommunerne har i den hidtidige praksis ladet de bygninger, der har fået bevaringsværdierne
1-4 være dem, der skal passes på, og udpeget dem som bevaringsværdige.
Bygninger med den højeste værdi (1) vil som oftest, men ikke altid, være fredede bygninger
eller folkekirker.
Bygningerne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og håndværksmæssige udførelse er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags, eller bygninger, der i kraft af deres placering er umistelige for en helhed.
Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Her vil enkle og gennemtænkte udskiftninger eller renoveringsarbejder ofte kunne styrke bygningernes udtryk.
Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden særligt arkitektonisk udtryk
eller uden væsentlig historisk betydning. Det kan også være bygninger, der er så ombyggede
eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.
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Bevaringsværdien er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet. Når der
senere sker ændringer med bygningen, vil karaktererne ændre sig og bevaringsværdien skal
muligvis korrigeres. En bygning kan ved en god istandsættelse eller renovering opgraderes.
Man skal være opmærksom på, at bevaringsværdien ikke har noget med brugsværdien at
gøre.”
På s. 38 i vejledningen er det forklaret, hvad der lægges vægt på i den samlede karakter: bevaringsværdien:
”Almindeligvis vil den arkitektoniske, den kulturhistoriske og den miljømæssige værdi veje
tungest i forhold til bevaringsværdien. Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens
arkitektur og historie. Den hænger sammen med, om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik, om bygningstypen eller bygningsformen er
sjælden, om bygningen har dannet forbillede for andre bygninger, om den er intakt eller om
udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk og endelig om bygningen er
uundværlig i gadebilledet, i landskabet eller for helheden.”

Forudsætninger
Der er lagt størst vægt på ejendommens facader mod gaden. De tre bygninger, ejendommen består
af, er også besigtiget på bagsiden, men om- og tilbygninger på bagsiden vurderes som mindre betydningsfulde end ændringer på de fra gaden synlige facader (jf. lignende tilgang i registreringen af
Farum Hovedgade).
I vurderingen under ’Kulturhistorisk værdi’ er der i nogle tilfælde lagt vægt på en antikvarisk værdi,
dvs. husets alder uanset dets øvrige kvaliteter. At noget er gammelt, betyder ikke nødvendigvis, at
det ser godt ud eller er vigtigt for at forstå historien, men bygninger eller bygningsdele, der er
gamle, rummer altid en form for værdi blot pga. deres alder; der bliver mindre og mindre gammelt
materiale, og om ikke andet rummer det en kvalitet ift. viden om byggeskik, materialer og håndværksmetoder.
Det er primært de kulturhistoriske værdier, der rent fysisk og synligt kan aflæses på en bygning,
der indgår i vurderingen. Det er dermed i denne undersøgelse f.eks. ikke afgørende for en karakter,
hvem der har boet i husene og hvornår.
I vurderingen under ’Originalitet’ er der lagt mere vægt på, om bygningen fremstår ’autentisk’ end
original/oprindelig; der kan således godt være udskiftet vinduer og lavet ændringer, som ikke nødvendigvis giver en lav karakter, hvis de er udført med respekt for det oprindelige hus. Senere ændringer er på den måde ikke nødvendigvis en forringelse af bygningen.
I karakteren for den samlede bevaringsværdi er der skelet til, om bygningen har potentiale til at
blive opgraderet og få et bedre udseende i forhold til bevaringsværdierne. Det kan betyde en lidt
højere karakter end ellers, fordi der er mulighed for forbedring af bevaringsværdierne. Det fremgår
af en note, om der er mulighed for opgradering, og det afhænger af det evt. fremtidige arbejde, hvilken karakter der vil kunne opgraderes til.
Registreringen af Frederiksborgvej 3 (byg. 1) er indtastet i databasen FBB i den dér anvendte korte
form med karakterer for de enkelte parametre, mens den nedenfor efter aftale med Furesø Kommune er udfoldet til et længere notat med angivelse af den samlede bevaringsværdi.
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Rapportens historiske referencer bygger på dokumentet ”Farum Kommuneskoles og Rådhus’ bygningshistorie udarbejdet af Furesø Museer v. Bjarne Birkbak, 2015.

Ordforklaring
I rapporten er der anvendt en række fagudtryk, hvis betydning kan findes i denne publikation (åbner som pdf, og ordlisten findes fra s. 104): http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Mere viden
Find mere viden og inspiration i følgende publikationer og hjemmesider:












”Bevaringsværdige Bygninger – sikring af bevaringsværdier”: http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf
Byggeguide for fredede og bevaringsværdige bygninger: http://www.byggeguide.org/
Bygningskultur Danmark: www.bygningskultur.dk – bl.a. stilblade / typologier
Bygningskultur 2015: www.bygningskultur2015.dk – bl.a. stilblade / typologier
Center for Bygningsbevaring: www.bygningsbevaring.dk – anvisninger, publikationer m.v.
”Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger”: http://bygningskultur.dk/aktuel/temaer/energiguide-for-fredede-og-bevaringsvaerdige-bygninger/energiguide-for-fredede-ogbevaringsvaerdige-bygninger/
Slots- og Kulturstyrelsen og Center for Bygningsbevaring – information om bygningsbevaring:
http://slks.dk/publikationer/publikationsarkiv-kulturarvsstyrelsen/singlevisning/artikel/information_om_bygningsbevaring/
Slots- og Kulturstyrelsen – information om lokalplaner og kulturarv: http://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/lokalplaner-og-kulturarv/
Realdania har udgivet en undersøgelse, der redegør for den økonomiske merværdi i bevaringsværdige bygninger i sammenligning med almindelige huse – læs om undersøgelsen og download den her: http://www.realdania.dk/nyheder/seneste-nyt/nyheder-uden-projekt-2015/vaerdien-af-bygningsarven_04032015
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Adresse:

Frederiksborgvej 3

Opført:

1924

Bevaringsværdi:

3

Beskrivelse:
Frederiksborgvej 3 (byg. 1) blev bygget som
kommuneskole i 1924, lige udenfor Farum
landsby. Skolen blev opført efter tegninger af
arkitekt Holger Mundt (1887-1957), der ligeledes var ophavsmand til Sønderborg rådhus,
Væveskolen i Askovhus m.fl., alle bygget i en
nyklassicistisk stil. Også Frederiksborgvej 3
(byg. 1) har tydelige nyklassicistiske træk: Det
kan ses på det enkle knappe udtryk uden tagudhæng, store murflader, den lodrette bevægelse i
dør- og vinduesfelter og en udsmykning, der er
begrænset omkring dørpartier.
Kun få år efter opførelsen blev bygningen udvidet og stod færdig i 1931 som regulært trelænget
anlæg omkring en skolegård, der åbner sig mod
vejen. Siden 1950’erne er nærområdet stærkt
udbygget og er nu domineret af nyere bebyggelser, hvormed den tidligere kommuneskole som
den eneste repræsenterer en ældre byggestil. I
løbet af 1960’erne flyttede skolen ud, og bygningen blev taget i brug som Farum Rådhus og var
som sådan blandt byens mest prominente og
kendte offentlige bygninger.
Det trelængede anlæg er velproportioneret med
taktfaste facader. Arkitektonisk er det karakteriseret af en enkel nyklassicisme med markante
træk. Hovedbygningen: Dør- og vinduespartierne, placeret i hvidmalede murfremspring og
rundbuede blændingsfelter, der strækker sig
over to etager. Felternes lodrette bevægelse gør
den langstrakte bygning let og elegant. Dertil
kommer de kraftige dørindfatninger med fordakninger på konsoller. Nordfløjen: Indgangspartiet med trekantet fronton og tofløjet fyldingsdør med udskæringer og overvindue i gavlen. Generelt: De ældre smårudede vinduer,
profilerede hovedgesimser og de glatpudsede
overflader. Bygningerne havde oprindeligt skorstenspiber, hvilket især i hovedbygningen har
suppleret den elegante, lodrette bevægelse af
dør- og vinduespartier.
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De tre længer omkranser en gårdsplads, som er
veldefineret, men som til dels har mistet sin aktive betydning for anlægget, siden de to hovedtrapper fra hoveddørene i hovedhuset ud mod
gården er blevet fjernet. På den anden side af
Frederiksborgvej ligger skolens tidligere idrætsplads, som i dag er et offentligt grønt areal. Siden opførelsen er vejen blevet langt mere befærdet og udgør i dag en fysisk barriere, som afskærer den tidligere skole fra det grønne areal.
Men den visuelle sammenhæng mellem bygningen og det grønne areal er bevaret, selv om arealet har ændret karakter.
Bygningen ligger markant placeret ud mod vejen og er et visuelt fixpunkt i gadebilledet og
kan allerede ses på lang afstand, især i kraft af
den gule farve og placeringen. Om den markante gule farve er oprindelig, er usikkert, men
jf. historiske fotos har bygningen altid fremstået
pudset i en lys farve med hvide kontrastfelter. I
1970 blev der opført en ekstra længe, i vinkel på
sydfløjen, som forholder sig til den gamle bygning: Den har den samme lodrette bevægelse i
facaden, den samme taghøjde, der er anvendt
den samme gul-hvide farvepalet, og facaden
flygter med gavlen i nordfløjen af den gamle
bygning. På den måde er der skabt et bevidst
møde mellem ældre og yngre byggestil.
På bagsiden fremstår Frederiksborgvej 3 (byg.
1) lidt sløret på grund af en glasgang langs stueetagen, markiser og nybyggeri, der ligger tæt op
ad ejendommens nordlige hjørne. Et grønt areal
på bagsiden skaber en kile, langs hvilken adskillige institutioner og offentlige byggerier er samlet, bl.a. Kulturhuset. Bygningerne er opført
som længer og Kulturhuset omkring en gård,
overvejende i gule mursten og med heltag
hængt med røde tegl. Således passer nærmiljøet
godt sammen med Frederiksborgvej 3 (byg. 1).
Det gælder også bebyggelserne på den anden
side af vejen omkring det grønne areal; også her
ser vi længer, eventuelt bygget i vinkel, i gule
mursten med heltag og generelt med en knap
formgivning.
Vejstrækningen, bygningen ligger på, er kendetegnet af en åben struktur og af bebyggelser,
som ikke danner en sammenhængende facaderække, men som enten vender gavlene ud mod
vejen eller har enkelte længer, der ligger paral-
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lelt med vejen, ofte trukket tilbage, så der opstår grønne områder eller byrum. På den måde
opstår der et åbent miljø, som bygger videre på
den trelængede tidligere skole med gårdspladsen, der åbner sig mod vejen. Der er dermed
skabt muligheder for forskellige slags ophold og
møder. Gårdspladsen foran bygningen har, i
sammenligning med de øvrige åbne rum, en
mere intim skala, der er værd at værne om.
Senere ændringer i anlægget omfatter et lille
indgangsparti i nordfløjen ind mod gården,
holdt i passende materialer og tilsyneladende
med brug af underrammerne af de oprindelige
vinduer. Dertil kommer nye tagvinduer. Skorstene og hovedtrapper ind mod gården er blevet
fjernet, og tre døre i sydfløjen, mod gården og i
gavlen, er blevet tilmuret. Fløjen står dog stadig
taktfast. Øvrige vinduer har deres oprindelige
placering, format og udtryk.
Frederiksborgvej 3 (byg. 1) fremstår overvejende i god stand med almindelig slitage. De ældre vinduer fremstår slidte, men det er muligvis
blot i overfladerne, da ældre vinduer som regel
er udført i træ af god kvalitet, der kan holde i
mange år, hvis de løbende bliver repareret og
vedligeholdt. De pudsede overflader har tegn på
problemer med fugt og saltudtrængning, som
kan skyldes mange faktorer, ikke nødvendigvis
at bygningen generelt er i dårlig stand.
Samlet set har den tidligere Kommuneskole /
det gamle Rådhus på Frederiksborgvej 3 (byg.
1) en høj bevaringsværdi i kraft af den kulturhistoriske betydning for lokalområdet som oprindelig skole, og senere rådhus, og den enkle nyklassicistiske arkitektur, der er typisk for opførelsestidspunktet, og som stadig fremstår autentisk med en god hovedform og markante detaljer. Hertil kommer den miljømæssige betydning. Anlægget har dannet afsæt for nærområdet, hvor der er bygget videre på gård- og længestrukturen med åbne rum. Anlægget er markant både fysisk og visuelt i området og er bevaret som et historisk pusterum, der har potentiale til at danne smukke rammer om nye funktioner.
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Anbefalinger:
Bygningen kan genvinde sit oprindelige udtryk,
hvis skorstenene og de to hovedtrapper bliver
retableret. Skorstenene vil styrke facadens lodrette bevægelse, og hovedtrapperne vil aktivere
gårdspladsen. Ved lejlighed kunne man ligeledes retablere de tilmurede døre i sydfløjen.
Gårdspladsen har gode potentialer og vil vinde
meget ved en renovering af belægning og beplantning, hvormed det kan blive til et godt opholdsrum.
Markiser, der passer bedre til vinduernes størrelse, vil løfte bagsiden.
Fugtudtrængninger på facaden kan skyldes
mange ting. Erfaringen siger, at det i mange tilfælde skyldes senere renoveringer med brug af
forkerte materialer. Det kan som regel udbedres, men kræver en uvildig tilstandsvurdering.
Det er sandsynligt, at vinduerne ser værre ud
end de rent faktisk er. Udover at de er smukkere
og mere elegante end nye vinduer bl.a. i kraft af
deres spinklere sprosser, er trækvaliteten af ældre vinduer som oftest meget bedre end nye, så
de holder i flere år, hvis de bliver vedligeholdt
rigtigt (ingen plastikmaling!).
Træk og kulde kan udbedres med bl.a. ny kit og
forsatsruder, som kan fås i forskellige let-håndterbare udgaver.
Eventuel bly i malingen er ikke længere et problem ved istandsættelse. Der findes i dag en
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godkendt metode til ikke-støvende afrensning
af blyholdig maling. Metoden er økonomisk
rentabel, idet vinduerne ikke skal tages ud under rensningen og da man kan forlænge vinduernes levetid.
Download anvisningen og baggrundsinformation her:
”Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling
ved vindues-istandsættelse”, 2015:
http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/anvisninger/10ANVISN_Ikke_stovende_afrensning_af_blyholdig_maling_juli%202015.pdf

”Bly i gamle malingslag - betyder bevaring frem
for udskiftning”:
http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/Ny%20ikke-st%C3%B8vende%20metode%20til%20istands%C3%A6ttelse%20af%2
0gamle%20vinduer.pdf
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Bilag: Rapport fra Kulturarv.dk
Bygning - Furesø, Frederiksborgvej 3, bygning 1
BBR-oplysninger
BBR-nummer: 190 - 6513 - 1
Kommune: Furesø
Adresse: Frederiksborgvej 3 , 3520 Farum
Bygningsnummer: 1
Ejendomsnummer: 6513
Bygningstype: Bygning
Antal etager: 1
Bebygget areal: 948
Totalt bygningsareal: 948
BBR-bygningshistorie:
- Opførelsesår: 1927
Anvendelse: Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Arealkilde: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning: Tegl
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde: Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav: 18 Y FARUM BY
Zone: Byzone
Ejerforhold: Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse
Sag: Farum Rådhus
Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0

Vurdering
Arkitektonisk værdi: 3
Arkitektonisk vurdering: Velproportioneret trelænget bygning i nyklassicistisk stil. Enkelt udtryk i gode materialer; pudsede mure, muret
gesims, rødt tegltag. Gode detaljer som oprindelige vinduer, kraftige dørindfatninger, kontrasterende lodrette dør- og vinduesfelter.
Kulturhistorisk værdi: 3
Kulturhistorisk vurdering: God repræsentant for den tids byggeri. Har oprindeligt været kommuneskole, derefter offentlig funktion som Farum
Rådhus. Prominent bygning lokalt, der som eneste i nærområdet repræsenterer en ældre byggestil.
Miljømæssig værdi: 3
Miljømæssig vurdering: Ligger markant ud mod vejen, er et visuelt fixpunkt i gadebilledet og kan ses på lang afstand pga farven og
placeringen. Længerne omkranser en veldefineret gårdsplads. Bygningen har dannet afsæt for omkringliggende byggeri ift. struktur og udtryk.
Originalitet: 4
Originalitetsvurdering: Fremstår meget autentisk med begrænsede ændringer som udvidelse i samme udtryk, fjernelse af trapper, ændring af
muråbninger.
Tilstand: 5
Tilstandsvurdering: Overvejende i god stand med almindelig slitage. De pudsede overflader har tegn på problemer med fugt og
saltudtrængning.
Registreringsdato: 21-04-2017
Bevaringsmæssig værdi: 3
Bevaringsmæssig vurdering: Høj værdi som oprindelig skole og senere rådhus og ika. den enkle nyklassicistiske arkitektur, der fremstår
autentisk med markante detaljer. Anlægget er desuden fysisk og visuelt markant i området og er bevaret som et historisk pusterum.

Fotografier

Motiv: P4199427.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199429 - Kopi.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Dør

Motiv: P4199431.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199434.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199442.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199444.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199459.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199464.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199471.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199473.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

Motiv: P4199476.jpg
Fotograf: VN
Dato: 19/4-2017
Type: Facade

