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Indledning
I forsvarsforliget fra maj 1999 blev det besluttet at nedlægge Flyvestation Værløse som operativ flyvestation
og frasælge et areal i den nordlige del af området, der omfatter et areal på ca. 80ha. med en bygningsmasse
på ca. 30.000m2 etagemeter. Hovedelementet i denne bygningsmasse er Nordlejren, den oprindelige kaserne,
der blev opført som Lejren ved Værløse i årene 1911-13.
I den forbindelse har Kulturmiljørådet for Københavns Amt anmodet Værløse Kommune og Værløse Museum
om at udarbejde en registrering over det samlede kulturmiljø og bevaringsværdier i området. Værløse Kommune vil som planmyndighed udarbejde kommuneplantillæg og lokalplaner for området. Som plangrundlag
skal der udarbejdes en bevarende lokalplan for det gamle kaserneområde og kommunen har behov for en
systematisk registrant af bygninger og anlæg.
Værløse Kommune og Værløse Museum er derfor gået sammen om at lade udarbejde en registrant for bygninger og anlæg. Opgaven er gennemført i en styringsgruppe med museumsinspektør Ellen Elisabeth Jensen,
Værløse Museum, arkitekt m.a.a. Asbjørn Gade-Nielsen og arkitekt m.a.a. Knud Klinte, Værløse Kommune.
Registranten tilsigter at beskrive markante træk i bebyggelsesmønstret og vurderer de enkelte bygningers
arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistoriske værdi. Der indgår en kortfattet redegørelse for den landskabelige placering og de dominerende træk i områdets beplantning.
Plan- og snittegninger er udleveret af Forsvarets Bygningstjeneste. Facadetegninger er udført af Værløse
kommune. Ældre tegninger er fra Rigsarkivet. Ældre fotografier er fra Værløse Lokalhistoriske Arkiv og fra
pensionistforeningen ved Flyvestation Værløse. Øvrige fotografier er taget i 2002.
Tak for vejledning, oplysning og materiale til overkonduktør Ulrik Hermansen, Forsvaret Bygningstjeneste ved
Flyvestation Værløse, major Bent Vang Jensen m.fl., Pensionistforeningen ved Flyvestation Værløse, arkitekt
m.a.a. Viggo Grunnet, Forsvarets Bygningstjeneste, Knud Sørensen, Værløse Lokalhistoriske Arkiv, seniorsergent Torben Thomsen, Velfærdstjenesten ved Flyvestation Værløse og Hans A. Schrøder, Flyvevåbnets
Bibliotek. Desuden tak for imødekommenhed på Flyvestation Værløse, i Værløse Lokalhistoriske Forening og
på Rigsarkivet.
Lars Davidsen
Marts 2003
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Sammenfatning

Bevaringsregistreringen er en oversigtlig registrering, hvor den enkelte bygning som hovedregel er vurderet
udfra en kort udvendig besigtigelse.
Fastlæggelse af en bygnings bevaringsværdi er en sammenfatning af flere forhold som er vurderet hver for
sig.
- Den arkitektoniske værdi er et udtryk for bygningens individuelle arkitektoniske værdi.
- Den miljømæssige værdi angår en bygnings forhold til omgivelserne, som rumdannende element eller som
del af et samlet bebyggelsesmønster.
- Originalitet er en vurdering af hvorledes bygningen fremtræder, i forhold til det udtryk den havde ved opførelsen.
- Den Kulturhistoriske værdi forholder sig til bygningens fortid, hvad den har været anvendt til, og hvor sjælden den er.
Området indeholder en forskelligartet bygningsmasse, domineret af bygningerne i den dobbelte bataljonskaserne, der stod nyopført som et afgrænset helstøbt anlæg i 1913. Enkelte bygninger er kommet til i 30erne,
efter at Hærens Flyvetropper overtog lejren fra 1933. Området øst og vest for kasernen er domineret af bygninger og anlæg fra besættelsestiden og af nyere servicebygninger for Flyvevåbenet. Derudover omfattes
bygninger der er overtaget i forbindelse med udvidelser af Forsvarets områder. I alt omfatter bygningsmassen
ca. 30.000m2, hvoraf ca. 3.200m2 anslås at være kondemnabel bebyggelse.
Den sammenfattende vurdering af bygningernes bevaringsværdi er præget af den gamle kasernes udviklingshistorie, hvor der er et stort sammenfald mellem bygningernes arkitektoniske værdi og deres originalitet. En
meget væsentlig del af de oprindelige bygninger fra 1912-13 gennemgik i 1950erne meget indgribende ombygninger, der fuldstændig ændrede den enkelte bygnings arkitektoniske fremtræden. Meget af kvaliteten ved
det oprindelige kaserneområde er knyttet til den stramme bebyggelsesplan hvor bygningerne ligger smukt og
afklaret i forhold til hinanden. De stærkt ombyggede bygninger som udgør ¾ af den oprindelige lejr har en beskeden arkitektonisk værdi; men deres bygningsvolumen har væsentlig betydning for det værdifulde miljø
som kaserneområdet udgør.
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Vurderingsskalaen er tilpasset til at beskrive forholdene i Nordlejren. Overordnet er bygningerne fra den gamle kaserne opdelt i bygninger, som har bevaret deres oprindelige arkitektoniske udtryk, bygninger som har
gennemgået mindre ombygning og bygninger som helt har ændret arkitektonisk udtryk. Hertil føjer sig nyere
bygninger ( opført efter 1930 ) og sekundære bygninger såsom garager, depoter, skure og lign. For de bygninger, der er omfattet af en kulturhistorisk interesse, er der redegjort herfor i teksten. Det drejer sig bl.a. om
enkelte bygninger fra den tyske besættelse.
1. Bygning med høj bevaringsværdi

Bygninger med arkitektonisk værdi og originalitet.

2. Bygning med middel bevaringsværdi

Bygninger som har gennemgået mindre ombygninger, men har bevaret en væsentlig del af deres arkitektoniske værdi og
originalitet, samt enkelte nyere bygninger med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi.

3. Bygning med miljømæssig værdi

Bygninger der er væsentligt ombygget og uden selvstændig arkitektonisk værdi, men hvis volumen har betydning for det
samlede historiske miljø.

4. Bygning opført efter 1930
Forskelligartede bygninger hvor enkelte har en så høj brugs- og bygningsmæssig kvalitet, at de forudsættes bevaret.

5. Skure, depoter, garager m.v.

Tilstandsvurderingen er foretaget udfra en udvendig visuel besigtigelse, med tilføjelser fra en overordnet bygningsvurdering der er udført af ingeniørfirmaet Rambøll i 2002.
Bygningstilstanden er opdelt med hensyn til den generelt utidssvarende bygningsstandard der forefindes i
Nordlejren. En stor del af bygningerne er i mindre god stand i betragtning af deres alder. Facader og vinduer
er ikke blevet vedligeholdt gennem længere tid og en overvejende del af tagbeklædningen er i dårlig stand.
De indvendige overflader og installationer er generelt nedslidte og utidssvarende.

1 : God

Bygningstilstanden er opretholdt og tidssvarende.

2 : Normal

Bygningstilstanden er opretholdt, men er generelt utidssvarende.

3 : Mindre god

Bygningstilstanden er utidssvarende og/eller præget af manglende vedligehold.

4 : Dårlig

Bygningstilstanden er præget af fremskreden forfald.

5 : Kondemnabel
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Landskabelige træk

Lejren set fra syd. Ældre foto.

Flyvestation Værløse ligger i et kuperet landskab, der er opstået i istiden, hvor isens smeltevand har dannet et
tunneldalsstrøg, der går syd om Hareskoven, gennem Søndersø og syd om Kirke Værløse, hvorefter det forgrener sig mod nord gennem Ganløse Bund og imod syd over Knardrup og Søsum. Området er præget af
store højdeforskelle fra morænebakker til lavtliggende moser og søenge.
Nordlejren ligger på en bakke med områdets højeste punkt Lånshøj, 37m o.h., og der er gode udsigtsmuligheder fra lejren. Mod syd ser man ud over sletten, hvor flyvestationens landingsbaner er anlagt, og mod nord
udover bakkerne til Kirke Værløse.

Udsigt mod Kirke Værløse.
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Udsnit af topografisk kort, 1 : 15.000,

Kort- og Matrikelstyrelsen, 1998.
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Historisk forløb
Lejren i Værløse blev opført i årene 1910 – 1913. Det skete som et resultat af en bestemmelse i Danmarks
Hærlov af 1909, hvor det blev besluttet at Københavns garnisons infanteriafdelinger skulle flyttes til øvelseslejre udenfor byen. Man oprettede, under ledelse af Oberstløjtnant E. Falkenberg, Rekrutregimentets Bygningsdirektion, der anlagde lejre ved Avedøre, Høvelte, Sandholm og en dobbeltlejr til at rumme to bataljoner ved
Værløse. Regimentet blev nedlagt igen i 1913, da lejrene var færdigbyggede. Kaptajn A. C. Hoff var arbejdsstyrende Ingeniør på 2.distrikt, der opførte dobbeltetablissementet. Samtidigt opførte 1. distrikt Sandholmlejren, i samme byggeskik og opbygget efter samme principper.
Staten købte i begyndelsen af 1910 gårdene Fuglebækgård og Hjortøgård og nogle parceller ved landsbyen
Bringe, samt et mindre areal ved Fruegård. I April 1910 begyndte man herfra at lægge kloak- og vandledninger til et ”Kaserneetablisement på Laanshøj”, som lejren blev benævnt i begyndelsen, efter områdets højeste
punkt, hvor Vandtårnet er opført. Kasernen blev anlagt umiddelbart vest for Lånshøj med øvelsesterrænet
liggende ned mod Søndersø. Man etablerede en teltlejr i 1910 og opførte den østlige bataljonskaserne først.
Samtidigt med at man opførte portnerboligen og vagtbygningen, blev der afgravet en bakke, til en plads foran
hovedbygningen. Fra hovedindgangen førtes en ny vej til Bringe, der således fik ny forbindelse til Kirke Værløse, udover landevejen øst om Lånshøj.
Lejren ved Værløse blev taget i brug af 4.Regiment til uddannelse af rekrutter i 17. og 24. bataljon den 25.
April 1913. Lejren blev den første tid benyttet som sommerlejr og når den ikke var belagt, var der kun 4 arbejdssoldater til vagt igennem vinteren. Under 1. verdenskrig 1914 – 18 indkaldtes sikringsstyrken. En del af
den Sjællandske styrke blev indkaldt til Lejren ved Værløse, hvor de blev uddannet om sommeren, og undtagelsesvis overvintrede 4.bataljon i 1915 – 16. Omkring 1915 var de væbnede styrker i Danmark på mere end
50.000 mand. Et antal der igen blev nedbragt ved 1. verdenskrigs afslutning. Ved hærloven i 1922 oprettedes
Landstormen, der bestod af våbendygtigt mandskab til forsvar af hjemkommunen og provinsen. Til lejren var
indkaldt 1.500 mand i to hold til 2 måneders uddannelse hver sommer. Landstormen bortfaldt igen i 1932 på
grund af pengemangel.

Postkort fra 1913.
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Luftfoto fra syd. 1936.

I 1933 valgte man Lejren ved Værløse til uddannelsessted for flyvere, observatører og flyversoldater og indkvartering af Hærens Flyvertropper. Langdyssegård ved Bringe og et tilstødende areal blev erhvervet, og man
anlagde her en flyveplads. Lejren udbyggedes efterhånden. I 1936 overtog staten Lerbækgård mellem flyvepladsen og lejren. Der udførtes moderniseringer i den gamle bygningsmasse og opførtes servicebygninger og
radiomaster til de nye aktiviteter. I 1938 blev terrænet umiddelbart nedenfor vandtårnet planeret til brug for en
mindre sportsplads.
Tyskerne angreb opstillede flyvemaskiner foran hangarerne den 9. april 1940. Tyskerne skød en dansk observationsmaskine ned, hvorved flyveren og observatøren omkom. Under modstandskampen dræbtes yderligere
tre personer. Der er nedlagt en mindesten for deres indsats på pladsen foran hovedbygningen. Under den
tyske besættelsesmagt blev flyveområdet udvidet betydeligt. Tyskerne købte befolkning ud af Bringe og købmand og bager ved lejren. Lerbækgård og Langdyssegård og andre huse blev revet ned. Vejen fra Bringe op
til lejren blev lukket. En ny betonvej blev anlagt mellem Jonstrup og Bringe, der syd for Fuglebækgård blev
forbundet med landevejen til Kirke Værløse. Der blev opført adskillige barakker udenfor det oprindelige kaserneområde, heriblandt bygning 67, hvoraf hovedparten er blevet nedrevet igen i årene mellem 1957 og 1962.
De mange beskyttelsesrum der ligger i området er anlagt under 2. verdenskrig.

Mindesten.

Tysk flyvemaskine i Værløse 1940.
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Fire store sten med indhugget V-tegn, der står ved indkørslen til Hjortøgård, er også et levn fra besættelsestiden. I tysk propaganda blev V-tegnet anvendt som modtræk til symbolets store udbredelse som samlingsmærke for modstandsbevægelsen i de besatte lande. Den tyske kommandant i lejren, Oberstløjtnant Friedrich
Sonntag, der også var maler og billedhugger, lod bogstaverne indhugge i stenene. Stenene stod dengang ved
Værebro Å, hvor en nu forsvundet stråtækt bygning, blev benyttet som hovedvagt. Ved sportspladsen er anlagt en halvcirkelformet plads omkredset af store sten som ”ein Denkmal” for faldne tyske flyvere.

V – sten.

Efter krigen optages normal tjeneste igen den 1. februar 1946. Bringe eksisterer ikke længere som landsby.
En ny forsvarsordning træder i kraft i 1950, og man har nu et selvstændigt flyvevåben. Lejren benævnes fra
1951 Flyvestation Værløse. Flyvevåbenet forlader Kastrup i 1956 og flytter til Værløse. Der anlægges en
2.450m lang og 45m bred jetstartbane, med parallelt løbende rullebaner, og desuden et system af andre rullebaner. Området bliver udvidet til Jonstrup mod syd og med Paradisgård mod nord. I årene 1953-54 saneres
8900m2 af lejren, og der foretages nybygninger på 3.000m2. Frem til 1956 udvides der på Flyvestation Værløse med undervisnings– og kvarterbygninger, kontorbygning, modtagelsesbygning, vagtbygning, varmecentral
og værkstedsbygning, i alt 8.900m2, og med 3.900m2 til hangar, eskadrillebygning, magasiner og brændstofanlæg. Saneringerne omfatter bygningerne i Nordlejren, der gennemgår omfattende ombygninger og istandsættelser sidst i 1950erne. Brand– og redningsstationen og autoværkstedet blev opført i årene 1964 og 1965, og
samtidigt blev idrætsbygningen øst for den gamle kaserne bygget og det nuværende stadionanlæg anlagt.
Efter 1970 er udbygningen af flyvestationen hovedsagligt foregået i den sydlige del af området. Mellem 1971
og 1978 er der udvidet med 16.000m2, til bl.a. administrationsbygninger, terminal, værksted, hangarer, depot
og garager. Samtidigt er startbanerne blevet forstærket og der er kommet belægning på betonpladser, nye
shelters og flyvekontroltårn.
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Lejrens område i 1910.

Udvidelsen i 1933.

Udvidelserne under besættelsen.

Udvidelserne i 1953.
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Livet i og udenfor lejren ca. 1910 – 1950
Af Ellen Elisabeth Jensen
Med de første soldaters ankomst til lejren i slutningen af maj måned 1910 kom der for alvor liv i såvel lejrterræn som det omgivende lokalsamfund. Forretningerne øgede deres omsætning, og overalt på veje og i de omliggende byer så man soldater. Blandt de lokale forretninger, der fik særlig leverancer til lejren kan nævnes
købmand Jørgen Andersen og slagter Burchardt i Måløv samt bagermester Petersen i Knardrup.

1910. Soldater ved maduddeling fra de
transportable feltkøkkener mens der endnu var teltlejr.

1910. Soldater tager fodbad efter en
marchtur. I baggrunden ses sejldugstelte,
der hver rummede 10 mand, samt et såkaldt Døckerske-telt, indrettet til kontor
eller lignende.

1912. Arbejderne fra Lejren har i en pause
stillet op til fotografering. ”Arbejdssjakket”
består af lokal arbejdskraft. Købmand Jørgen Andersen havde i de år lejren blev
bygget, et udsalg af de mest nødvendige
forbrugsvarer for bygningshåndværkerne:
Øl, brændevin, skrå og tobak. Øl kostede
dengang 12 øre pr. flaske, brændevin 2530 øre, cigaretter 1 øre pr. stk. og tobak
35-50 øre pr. pakke.
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Et så stort byggeforetagende som Værløselejren dengang var, gav beskæftigelse til mange mennesker, navnlig da man ikke havde de mekaniske hjælpemidler, der findes på byggepladser i dag. For eksempel blev al
mørtel blandet med håndkraft, den brændte kalk blev læsket på stedet og hældt i jordkuler. Peter Hansen, der
ejede jorden på Kildebakken, kørte hver dag muresand til mørtelfremstillingen, og kroejer Digmann, der ejede
grusgraven på ”Krolodden” (vest for Lundsdal), kørte grus til de mange lejrgader mellem bygningerne, og alt
blev læsset med håndkraft.

Ca. 1910. Eksercits på Fælleden, nordøst
for lejren. Her ses infantarister, ”fodtudser”
eller ”knoldesparkere” – kært barn har
mange navne. Soldaterne er iført sommeruniform: Hvide drejlsjakker.

Ca. 1910. Eksercits. Der terpes ”fald ned”!

Postkort. En deling soldater marcherer til
middagsspisning.
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Postkort hører til den traditionelle ”kaserne-kommunikation”, således også for Værløse Lejrens vedkommende.
På Værløse Lokalhistoriske Arkiv er gemt en postkortsamling, der uden omsvøb fortæller om livet i lejren. Her
bringes fire eksempler:
Værløse Lejren. 7.5.1913
I længes vel efter at høre fra mig, jeg har det godt, men ”Basserne” skal jo tyres godt igennem. Jeg ventede
Oluf i Søndags, men han kom ikke. Hvordan går det med Støvlerne?”
Mange Hilsner. Erik

Kære Alle sammen.
Vi er lige ankommet til Værløse Lejren, og bor ganske dejligt her. Her er henrivende udsigt lige til Roskilde. Vi
kommer hjem Onsdag, saa kikker jeg ind til jer. Kærlig hilsen. Eders.
Werner.
Værløse Lejren. 14.10.15
Min egen lille Pige. Uha! Uha! Uha! Du kan tro her er rart, 1 Mil til Station Bøland. H.P (hænger paa en). Sover
i 2 Etager. Det hele tegner ikke videre godt. Men det gaar vel.
Kærlig hilsen fra din egen Karl.
29.7.1925.
Kære Tante og Onkel.
Mange tak for Kortet. Lige er par Ord for at meddele jer at jeg ikke befinder mig så godt herude, det er just ikke
tvangsfri Former vi lever under, men det gaar forhaabentlig nok. Jeg har ikke haft det saa godt i min Mave de
sidste Dage, saa maaske jeg kommer en tur på Grødslottet.
Mange Hilsner fra Henning.
I 1927 blev der etableret en automattelefon i lejren, og herefter blev postkort fra Lejren ved Værløse sjældnere.
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Et kompagni stillet op til fotografering i et
afslappet øjeblik…

Ca. 1927. Bajonetfægtning i lejrgade. Soldater iført drejlsuniform og beskyttelseskyrasser.

1938. ”Soldaterliv” på trappe ved mandskabsbygning i blandet mundering:Seler,
bar overkrop og gymnastiksko, halsedisse,
skråhue og ridestøvler og uniformsjakke,
gymnastiksko og pin-up-girl-billede…
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Soldater. Hærens Flyvertropper, 1939. Tekst skrevet bag på foto. Heraf understreges
det bl.a., hvordan det lokale erhvervsliv har bidraget med leverancer til Værløse Lejren. Soldaterne er iført spidsbukser og ridestøvler, og bærer den danske hærs standardvåben M89, som anvendtes indtil den 29. august 1943, hvor tyskerne afvæbnede
de sidste rester af Hæren.

Hærens Flyvertropper blev oprettet 1932 som afløser for Hærens Flyverkorps. På Værløse Museum er bevaret en original garnisonsuniform
fra Hærens Flyvertropper 1939.
Etableringen af en flyveplads i nær tilknytning til Lejren ved Værløse i
1934 kom for til at påvirke livet uden for lejren – både fysisk og socialt.
Opkøb af gårde og etablering af nye arbejdspladser betød bl.a. at
landsbyen Kirke Værløse ændrede sig fra landbrugsby til boligby. Da
flyvepladsen senere udvidedes i begyndelsen af 1950’erne bevirkede
det en vis indflydelse på byudviklingstakten og opførelsen af det sociale
boligbyggeri. Flyvestation Værløse blev i løbet af 50’erne Værløse
Kommunes største arbejdsplads med omkring 3000 ansatte. Civilt såvel som militært personel bosatte sig bl.a. i Vesterbo, et af kommunens
første sociale boligbyggerier.
Kilder:
Kulturhistorisk oversigt. Nyere tid 1536-1997. Københavns Amt. 1997
Årsskrift for Historisk Forening For Værløse Kommune. 1995.
Ena Hvidberg og Hannelene Toft Jensen: Nordvestegnen – fra bondeland til bylandskab. 1987
Lejren ved Værløse.1984. Red. Knud Bødker
Beretning fra Einar Olsen, Paradisgården, bragt i Hareskov-Værløse
Avis den 4.2.1982
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Belægningsstue, ca. 1930’erne. Udover
feltsenge ses soldaterudstyret: Drejlsjakke
og kappe, øvrig uniform, håndklæde,
drejlstaske, også kaldet ”brødpose”, feltflaske og skråhue. På hylde ses kasse til
private sager, støvler, hue, mm.

Lejren ved Værløse

Ældre postkort.

Man ankom oprindeligt til lejren fra syd, hvor vagtbygningen og portnerboligen, som pendant til hinanden markerede indkørslen, med hovedbygningen liggende bagved i anlæggets centrale akse. Indgangspartiet har haft
smedejerns gitterport i murede piller og smedejernslåger i siderne. Pladsen foran hovedindgangen var indrammet af ½ - stens mure, og hele lejren var omkranset af et plankeværk.
Anlæggets plan er stramt opbygget. Lejren er opdelt i tre sektioner. I midtersektionen ligger fællesbygningerne
og adskiller de to bataljonskaserner til hver side. På den centrale akse ligger hovedbygningen og messebygninger, for henholdsvis officerer og underofficerer, symmetrisk opbyggede. Der var oprindeligt fælleshave for
officererne med adgang fra officersspisestuen, og en have for hver af de to bataljoners underofficerer, med
forbindelse fra underofficerernes samlings- og spisestuer i marketenderiet. To forsvundne grundmurede badehuse har flankeret underofficersmessen. Forplejningsbygningerne på hver side af officersmessen er opført
identiske. Foran forplejningsbygningerne var de to alarmpladser, hvor der på hver kunne stå opmarcheret en
bataljonskolonne eller et kompagni. Det var projekteret at gymnastikhuset der ligger på den ene alarmplads
skulle modsvares af en pendant overfor, som dog ikke blev opført. På stedet lå der i 1930erne en korsformet
træbygning, hvor der var indrettet KFUM soldaterhjem. I midtersektionens nordlige ende er hestestaldene og
infirmeriet placeret til hver side, men uden at bygningerne forholder sig stringent symmetrisk til hinanden.

16

I sidesektionerne er de to bataljonskaserner anlagt, således at hvert kompagni havde sin særlige kompagnigård. På siderne af gården havde to belægningsbygninger hver plads til et halvt kompagni. I den ene ende af
gården er kompagnihuset, og i den modsatte lå et pudseskur til tørring af tøj, pudsning og cykler. Pudseskurene og W.C.- bygninger er, ligesom hegnet de stod langs med, forsvundet omkring 1947. De to bataljonskaserner er på grund af terrænforholdene ikke symmetrisk anlagt. I den østlige kaserne falder terrænet stærkt fra
øst mod vest, og for at undgå et stort reguleringsarbejde af grunden, er belægningsbygningerne her lagt med
hovedretning nord - syd. Ellers er arrangementet af et kompagnis bygninger ens for de to bataljoner. De to
huse skråt overfor hovedindgangen, i samme stil som lejrens bygninger, er opført efter lejrens færdiggørelse til
henholdsvis et købmandsudsalg og en bagerforretning.
Ved færdigopførelsen har bygningerne fremstået med pudsede gule mure, hvide vinduer og gesimser og
sortmalede sokler. Et murstensbånd, udført som rulskifte i røde maskinstrøgne sten, har omkranset bygningerne i højde med sålbænken og indrammet dørene i bunden. Tagene har været meget sammensatte og domineret af de mange kviste. Tagdækningen var overvejende af naturskifer, undtagen på hovedbygningen,
portnerboligen og vagtbygningen, der blev opført med sortglaserede teglsten på taget.

Kort fra 1930erne.
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Beplantning

Haveanlægget i Lejren ved Værløse blev anlagt med assistance fra anlægsgartner E. Erstad Jørgensen.
Der plantedes træer i rækker på langs af midtersektionen og omkring hele lejren. Træerne opdeler midtersektionen og adskiller den med alléer fra bataljonskasernerne. Parallelle rækker af træer er indpasset mellem
bygningerne i bataljonskasernerne. Officershaverne blev anlagt efter et stramt barokt mønster. De blev møbleret med bænke og omkranset af stakit. Der blev beplantet med guldregn, syren og jasmin og der anlagdes
mindre bede med roser og stauder, ligesom i haverne bagved portnerboligen og vagtbygningen. Foran hovedbygningen plantedes lave egehække. Pladser og gangstier var oprindeligt belagt med grus. Hvor der ikke var
fortov langs bygningerne blev der brolagt. Den oprindelige belysning kom fra 24 støbte lygtepæle med petroliumslygter.
Vejsystemet er i dag asfalteret og på de tidligere alarmpladser, i kasernens midtersektion, er der nu parkeringsarealer. De systematisk plantede træer, der opdeler den oprindelige lejr, har vokset sig høje og udgør det
dominerende træk i samspil med de gamle bygninger. Den overvejende del er lindetræer, men der findes også bøgetræer og kastanjetræer, og i den østlige kaserne er der nogle sjældnere platantræer, der kun findes på
nordligere breddegrader i Fredensborg Slotshave. Foran officersmessen anes endnu en rest af officershaven,
men ellers vidner kun buskads og træer om havernes eksistens. Endvidere er der kommet en del nye træer
til, bl.a. i form af gaver, og der findes mange forskellige arter i Nordlejren.

Østlige allé.
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Tidligere officershave.

Vejen syd om lejren.

Fra den gamle kaserne udgår en vej mod øst, der har Lånshøj på den nordlige side, med vandtårnet stående i
tæt træbevoksning. På sydsiden passerer vejen det nuværende infirmeri, idrætsbygningen og den havlcirkelformede denkmalplads. Vejen afsluttes med en karakterfuld vejstrækning, der afgrænses af et stengærde på
nordsiden og med en række af store sten og høje træer foran udsynet udover den udstrakte idrætsplads mod
syd. Vejen ender i en rest af den gamle vej mellem Kirke Værløse og Bringe, som i dag forbinder nordre vagt
med den sydlige del af Flyvestation Værløse.
Helt mod øst ligger naturområdet ned mod Søndersø. Det kuperede landskab forekommer med vekslende
kratbevoksnig forholdsvis uberørt. Der er anlagt et stisystem og en del løbegrave gennemskærer områdets
højst beliggende del.
På det plane terræn vest for det gamle kaserneanlæg står der spredte træer. Mod syd og vest begrænses
området af skrænten ned imod flyvestationens landingsbaner, der er bevokset med tæt krat.
Nord for den tæt bevoksede Lånshøj ligger øvelsesbanen fladt udstrakt. Herfra skråner terrænet ned mod
Lejrvej med spredt bevoksning omkring bygningerne.

Vejen fra Nordlejren mod øst.

Denkmalplads.
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Centrale bygninger i Nordlejren
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Portnerbolig

Bygning 1

Facade mod syd.

Bygning 1 var oprindeligt indrettet som en 4-værelses lejlighed med
køkken, til tilsynsofficianten med familie. Bygningen bruges som administrationsbygning.
Bygningen har en vigtig placering i lejranlæggets symmetriske opbygning, hvor den som pendant til vagtbygningen, danner lejrens hovedindgang. De to huse er spejlet over anlæggets hovedakse, og markerer
med risalit og gavlkvist, indgangen imod den oprindelige ankomstvej fra
syd.
Huset består af en 1- etages 1½-stens grundmuret bygning, med kælder under køkkenet. Muren er pudset og malet. Facaden er detaljeret
med udsparinger, murankre og fremtrukket murstensbånd. Vinduerne
har små sprosser og varierer i størrelse og udformning. Taget er helvalmet og dækket med sorte glaserede teglsten.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Erhvervsareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

1
1910
101m2
162m2
14m2
Tegl
Tegl
Administration
1
2

Portnerbolig

Bygning 1

Facade mod nordøst.

Huset er i sit ydre omtrent intakt, som da det stod opført i 1910. På
facaden er det røde bånd i blank mur, langs sålbænkene, blevet malet
over, og bjælken over hoveddøren har været hvidmalet udover vinduerne i siderne. Ellers er kun haven bagved huset og muren omkring
pladsen foran forsvundet.
Bygningen er blevet vedligeholdt og fremstår udvendigt i god stand.
Vurdering: Bygningen er sammen med vagtbygningen betydningsfuld
for sammenhængen i anlægget. Bygningen er tillige udtryksfuld og har
sin originalitet i behold. Høj bevaringsværdi.

1-salsplan

Stueplan
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1 : 400

Vagtbygning

Bygning 2

Facade mod vest.

Vagtbygningen er nu administrationsbygning.
Vagtbygningen markerer sammen med portnerboligen indgangen til lejren. Grundformen på de to huse er omtrent ens og de har samme orientering. Vagtbygningen har sidefløje mod nord og vest og i facadeopdelingen afspejles de to huses forskellige formål.
Bygningen er grundmuret og opført af 1-stens mur der er pudset. Vinduerne har små sprosser og er varierede i form og størrelse. Fløjen
imod portnerboligen har kvader i muren og afsluttes med en frontispice,
der er udsmykket med et våbenskjold. Våbenskjoldet har tre løver med
krone over og er omgivet af hellebarder, ridderhjelme, kanoner og kugler. Herunder i den buede portniche, stod vagten i læ. Taget er valmet
og belagt med sorte glaserede teglsten.

BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
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:
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:
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:
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Facade mod syd
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5
1911
118m2
150m2
0m2
Tegl
Tegl
Administration
1
2

Vagtbygning

Bygning 2

Ældre foto.

Der er foretaget mindre ombygning i husets nordlige side og facaden
mod nord, hvor der tidligere har været en indgangsdør, er ændret diskret. Ligeledes er der ændret i husets østlige side, hvor der gennem
en mellemgang er etableret adgang til arrestbygningen. Nichen til vagten er blevet inddraget bag et dørparti, men indenfor ses klinkegulvet
stadigvæk. Som i hele lejren er rulskiftet i blank mur blevet malet over.
Men huset har stort set bevaret sin originalitet og fremstår med hovedfacaden og den komplette tagkonstruktion intakt.
Vagtbygningen er blandt de huse, der er blevet vedligeholdt og fremstår i god stand. Interiøret forekommer noget slidt.
Vurdering: Vagtbygningen danner med portnerboligen et vigtigt element
i kasernens bebyggelsesmønster og historiske miljø. Det er tillige et interessant hus med mange detaljer og med sin originalitet i behold. Huset vurderes at have høj bevaringsværdi.
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Arrestbygning

Bygning 2a

Facade mod syd.

Bygningen er opført til politivagt og arrest. Telefontjenesten har senere
indrettet signalcenter i kælderen.
Arrestbygningen er indplaceret ved siden af vagtbygningen og der er
forbindelse mellem bygningerne via en mellemgang.
Bygningen har ydervægge af mursten, der er pudsede og malede. Taget er valmet og dækket med tagpap.
Facaderne fremstår velholdte. En sålbænk er knækket. Tagdækningen
er i mindre god stand.
Vurdering: Huset er stilfærdigt tilpasset lejrens miljø. Bygningen indgår
ikke som en del af sammenhængen i den historiske kaserne.

Bygning 2

Bygning 2a

Stueplan 1 : 400
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BBR – nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
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:
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6
1955
150m2
110m2
150m2
Tegl
Tagpap
Arrestbygning
4
2

Administrationsbygning

Bygning 3

Facade mod syd.

Bygning 3 er Nordlejrens hovedkvarter.
Hovedbygningen er placeret centralt og hæver sig markant, som den
eneste to -etages bygning i det oprindelige anlæg.
Bygningen er 48m lang og 9m bred, med en midterrisalit mod havesiden. Bygningen er grundmuret og facaderne er pudsede og malede.
Taget er dækket med sortglaserede falstagsten. Den 11-fags lange to etages hovedfløj flankeres af 5-fag brede sidefløje, der har gavlkvist
over midterste fag. Hovedfløjens midtersektion fremhæves ved forhøjning af vinduerne og facaden. Midterste fag afsluttes med en buet fronton, med påskriften ”Lejren ved Værløse” i relief, henover et våbenskjold med Frederik d. VIII´s monogram. Over midtersektionen er der
pyramidetag og spir. Hoveddøren er omkranset af en profileret fladbuet
ramme med ørelisener. Indvendigt er stuk og hvælvinger over gangen
på 1. sal er bevaret.
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BBR - nr.
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Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
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7
1911
404m2
808m2
16m2
Tegl
Tegl
Administration
1
2

Administrationsbygning

Bygning 3

Postkort fra 1915.

Bygning 3 er blevet renoveret i 1950erne. Dørene i sidepartiernes midterste fag er blevet erstattet med vinduer og kvistene har flunker, hvor
der oprindeligt var tagflade på siderne. Hoveddørens indramning og
rulskiftet i blank mur er malet. På taget er fire skorstene nedtaget, og
der er opført en ny. Tre vinduer i tagfladen mod øst er diskret udskiftet.
Under besættelsen havde tyskerne malet V – tegn på facaden og fjernet spiret på taget i forbindelse med montering af antikollitionslys.
Spiret blev genskabt ved lejrens 50 –års jubilæum i 1984.

Gavl mod øst.
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Administrationsbygning

Bygning 3

Facade mod nord.

Hovedbygningen er blevet vedligeholdt og fremstår udvendigt i god
stand.
Vurdering: Hovedbygningen er den centrale og mest betydningsfulde
bygning i Nordlejren. Bygningen er vedligeholdt og er ikke væsentligt
ændret siden den blev opført i 1911. Bygningen har høj bevaringsværdi.

Tagetage

1. sal

Stuen

1 : 600
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Gymnastikhus

Bygning 4

Facade mod nord og gavl mod øst.

Gymnastikhuset blev anvendt til fysisk uddannelse og træning. Fra
1940érne blev huset også brugt til filmforevisning og benyttes i dag
blandt andet som foredragssal.
Huset er placeret på den østlige alarmplads. Der var oprindeligt planlagt en pendant på den anden alarmplads, men man afstod fra at opføre en modsvarende bygning.
Gymnastikhuset er en fint proportioneret bygning, der er opført i et mere gennemført nyklassicistisk formsprog. Bygningen er grundmuret. Facaderne er pudsede og malet gule, og soklen er sortmalet. Bygningen
har skifertag med hovedspær af polonceaukonstruktion.
Hovedfløjen, med gymnastiksalen, er opført som 1-etage i 2½stens
mur med et udvendigt mål på 39x17m. På den vestlige gavl er opført et
rekvisitrum i 1½stens mur med et udvendigt mål på 6,9x4,4m. Her er
senere blevet påsat en tilbygning. Gavlen mod øst er den egentlige hovedindgang. Her afsluttes taget over den indrammede port af en gavlkvist med skjolddekoration på frontispicen. I dag fører porten kun ind til
et depot, mens der er adgang til salen i den modsatte ende og på siderne af huset.

1 : 600
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
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:
Ydervægsmateriale:
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8
1911
1947, 1993
801m2
841m2
0m2
Tegl
Skifer / Tagpap
Foredragssal m. m.
1
3

Gymnastikhus

Bygning 4

Gavl mod øst

På hovedfløjens gavle sidder der to vinduer. Længdefacaderne har 8
store vinduesfag og afsluttes med faste murede partier. Der er indmuret
bjælke over vinduerne, som er opdelt af pilleprofilerede murpartier med
gesims. Alle de originale vinduer er i behold. Foruden den brede gesims, der engang var hvidtet, er der hele facaden rundt muret et fremspringende sålbænkbånd med et almindeligt skifte under et kantskifte,
der er afdækket med skiferplader. Sålbænkbåndet har indmurede cementstøbte hjørnesten, der er udformet som fantasidyr og to dekorerede sten afslutter båndet, hvor gavlkvisten profileres på facaden. Slutstenen over porten og skjolddekorationen med årstallet 1912 i gavltrekanten, er modeleret på stedet i cementstuk. Midt på hovedfacaderne
er der placeret flugtvejsdøre. Indvendigt er huset opført med blank mur
til vindueshøjde og med de øvrige murede flader pudsede. Der var
bræddegulv i salen og betongulv i udbygningen. I dag er alle overflader
malet over med diffusionstæt acrylholdig maling, og gulvet er dækket
med linoleum. Den bygningshistorisk sjældne tagkonstruktion af trykstænger og barduner er skjult af et nedhængt loft og brandisolering.
Lofthøjden er ca. 5m.

Hjørnesten.

Dekoreret sten.
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Gymnastikhus

Bygning 4

Facade mod syd.

Tilbygningen er opført i 1947 med supplement af sanitære installationer, omklædning og garderobe. I den forbindelse blev rekvisitrummet
ombygget, og der blev indrettet operatørrum på 1.sal til filmforevisninger i salen. I den modsatte ende er der indrettet depot i 2 etager med
adgang fra den store port i gavlen. Flugtvejsdørene er indføjet asymmetrisk på langsiderne. På taget er ventilationshætter, skorstenspiber
og tagryttere revet ned. På facaden fremstod sålbænkbåndet oprindeligt med synlige røde maskinsten, der er malet over, ligesom de boduirsten der indrammer porten. De dekorative huller i muren i den ene
side af gavlen mod øst er forsvundet.
Forsvarets Bygningstjeneste har i 2000 udarbejdet en tilsynsrapport om
bygningen. Der er konstateret skader efter råd og svamp i tagkonstruktionen på nordsiden af trekantgavlen mod øst, og i sammenstødet mellem hovedfløjens vestgavl og den nyere tilbygnings mur og tag. Tagpappet på tilbygningen er flere steder eroderet. Der er defekte zinkinddækninger på grater og rygning og utætte skotrender. Ligeledes er tagrender og nedløb defekte. Facaderne har en uensartet overfladebehandling, og der er fugtskader i murværket. Vinduerne er afskallede,
med udfaldet kit og løse hængsler. Den fornemme gavl mod øst er blevet istandsat i 1995.

Tværsnit 1 : 400

Gymnastiksalen.

Vurdering: Gymnastikhuset har, med den harmoniske proportionering
og sjældne tagkonstruktion, arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Til og ombygningerne er mindre heldige, men den overvejende del af bygningsudtrykket er intakt. Bygningen har høj bevaringsværdi.
Rekvisitrum og tilbygning.
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Officersmesse

Bygning 5

Facade mod syd.

Den tidligere officersmesse indeholder i dag opholdsrum og kontorer
for Velfærdstjenesten.
Officersmessen er placeret på kaserneanlæggets centrale akse bagved
hovedbygningen.
Bygningen består af en sydvendt hovedfløj, med en vinkelfløj midtfor.
Hovedfløjen er forlænget mod vest. Bygningen er grundmuret og har
pudsede mure ud- og indvendigt. Den sammensatte tagkonstruktion
kulminerer med mansardtag over den centralt beliggende samlingsstue
i hovedfløjen. På facaden fremhæves den lidt forhøjede midtersektion
med udsmykket gesimsbånd og afsluttes med en svungen frontispice,
hvorpå et lille ovalt vindue er omkranset af ornamentering. Fra samlingsstuen fører en original to - fløjet dør ud på terrassen, der er indhegnet af en balustrade. Foran terrassen eksisterer der endnu en rest
af det oprindeligt anlagte haveanlæg. Indgangsdøren mod nordvest,
hvor man ankommer til bygningen i dag, markeres af en lav mur. På
østsiden indhegnes en lille gård af en mur der er afdækket med teglsten.
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BBR – nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
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:
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Tagdækning
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9
1911
337m2
338m2
20m2
Tegl
Skifer
Administration
1
2

Officersmesse

Ældre postkort.

Bygning 5

Bygning 5 set fra sydøst.

Bygningen blev indrettet med dagligstue i hovedfløjen med adgang fra
en spisestue i vinkelfløjen. Bagved var køkken og anretning med stue
og soveværelse til kogersken, og bagerst lå spisekammer, fadebur og
toilet med kælder under og med pigekammer på loftet. Den oprindelige
ruminddeling er opretholdt, og bygningen indeholder således fire større
opholdsrum. Der er fine træpaneler på væggene og stuk på loftet i
samlingsstuerne. Den centrale samlingsstue er et sjældent velbevaret
og fornemt interiør, der har høje paneler, indrammede felter på væggen
og stukloft i behold. Andre lofter er pudsede. Lofthøjden er ca. 3,20m.
Der var oprindeligt flisegulv i forstue, køkken og anretning, og på toiletter var der terrazzogulv, ellers var der bræddegulv. Gulvene er nu belagt med tæpper, mens der flisegulv i vådrum.

Den centrale samlingsstue.
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1 : 600

Officersmesse

Bygning 5

Officersmessen er blandt de bedst bevarede huse i den oprindelige
lejr. Det er et af de få huse, der har bevaret den oprindelige tagkonstruktion. Fløjdøre og vinduer er originale og dekorationen på facaden
er intakt. Hovedfløjen er blevet forlænget for at give plads til toilet og
garderobe. Indgangen til forstuen er original, men indfatningen og det
fremtrukne murstensbånd henover, er ligesom rulskiftet i blank mur
blevet malet. Herudover er de eneste synlige tegn på ændringer at to
skorstene på hovedfløjen er taget ned.
Huset er blevet vedligeholdt og er i rimelig god stand. Det trænger til
indvendig istandsættelse.
Vurdering: Officersmessen er med sin placering på midteraksen en
markant del af bebyggelsesmønstret i anlægget. Huset fremstår tillige
karakterfuldt og med sin originalitet i behold. Bygningen har høj bevaringsværdi.

Facade mod øst.
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Facade mod nord.

Underofficersmesse og Soldaterhjem

Bygning 6

Facade mod nord.

Bygning 6 var opført til messe for underofficerer og med soldaterhjem i
den nordlige ende. Den oprindelige bygning brændte imidlertid i 1941,
mens den under besættelsen antageligt blev brugt som depot. På
samme sted opførte man den nuværende bygning. Bygningen blev
igen taget i brug som officiantmesse i 1946 og huser i dag Officersforeningen.
Bygningen er udformet symmetrisk omkring kasernens midterakse,
men er hverken i form eller udtryk identisk med det oprindelige hus.
Hvor huset oprindeligt henvendte sig med en markant hovedfacade
mod syd, er den nyere fløj overfor officersmessen nu i 1-etage. Den
højloftede sal med de 6 høje rundbuede udsigtsvinduer mod nord er
bevaret.

BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
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:
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Ældre interiør.
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10
1941
990m2
878m2
80m2
Tegl
Tagpap
Opholdsbygning
3
3

Underofficersmesse og Soldaterhjem

Facade mod syd ca. 1920.

.

Bygning 6

Facade mod syd 2003.

Bygningen består af hovedfløjen mod syd og en tværbygning med små
sidefløje. Huset er opført i mursten, der er pudsede og malede, som
Nordlejrens øvrige bygninger, og vinduerne er udformet med små
sprosser. Huset har derimod ikke den fremtrukne gesims. De to -fløjede
indgangsdøre har en markant indramning i røde sten. Det sammensatte tag er dækket med tagpap.
Bygningen fremstår i dag uden den vægtning der var udtalt i det oprindelige hus på stedet. Det var henvendt mod syd med en ekstra etage,
frontispice og et fremtrædende udsmykket hoveddørsparti. De to sidefløje var dengang, omvendt nu, fremtrukne og dannede en lille plads
foran indgangspartiet. Husets oprindelige tagkonstruktion har været
utrolig sammensat, med afslutninger som irimojakviste på de små sidefløje mod nord. Dengang var bygningen indrettet med spisesalen i midterpartiet og samlingsstuer i fløjene. I tagetagen var der kvarter for kogersken. Mellembygningen indeholdt køkkenfaciliteter, og bagerst var
der butik, og i sidepartierne var der skænkestuer til mandskabet.
Bygningstilstanden bærer præg af længere tids manglende vedligehold
og begyndende forfald. Der er revner i muren og flere steder er puds og
maling afskallet. Vinduerne er i dårlig stand.
Vurdering: Bygningen har værdi som en del af det oprindelige bebyggelsesmønster i Nordlejren. Genopførelsen af huset er resulteret i en
noget disharmonisk bygning, hvor kun den nordlige del indeholder et
element af den oprindelige kvalitet. Der er kun bevaret fragmenter af
den oprindelige underofficersmesse og huset vurderes ikke at repræsentere en kulturhistorisk værdi.
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Ældre foto.

2003.

Hestestald

Bygning 7

Facade mod nord.

Bygningen består af et midterparti, der er opført til belægningsstue for i
alt 32 mand, samt værksted og bolig for 2 bøssemagere, og af to sidepartier, der indeholdt stalde til hver 8 heste. Over staldene var der foderloft, som nu er ubenyttet. I dag er huset indrettet til kontorer for Forsvarets Civiluddannelse og for Kasse- og Regnskabstjenesten.
Bygning 7 ligger i den nordlige ende af lejrens midtersektion, modsvarende bygning 8, og markerer sig i landskabet, som en af de bygninger
der ses fra Kirke Værløse.
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Bygningen er opført i en etage af 1-stens grundmur, der er vurderet uisoleret. De gule mure er pudsede og malede. Bygningens midterparti
er dækket med saddeltag, og et fremspring midt på den sydvendte facade får derved en lavere facadehøjde. De to tværgående højere sidepartier har halvvalmet tag.
Huset har gennemgået en større ombygning i 1960. Oprindeligt fandtes
der to kviste mod nord og to valmafslutninger med kviste til at optage
fremspringet på den sydvendte facade, som med den nuværende
tagløsning mister sin karakter. Facaderytmen er også blevet ændret og
den sparsomme detaljering er forsvundet. Der er isat nyere vinduer
med koblede rammer og skifertagdækningen er erstattet med bølgeeternit.

Foto fra ca. 1930.

Der er mindre afskalninger på de pudsede facader og de er uensartet
malet. Vinduerne er vurderet utidssvarende. Taget fremstår i normal
stand.
Vurdering: Bygningen har anvendelighed og god beliggenhed og er en
del af det historiske miljø. De omfattende ændringer har frataget huset
sin oprindelige karakter og det vurderes enkeltstående at have beskeden bevaringsværdi.
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Foto fra 2003.

11
1911
1960
508m2
457m2
0m2
Tegl
Bølgeeternit
Administration
3
3

Det gamle infirmeri

Bygning 8

Facade mod syd.

Bygning 8 blev anvendt som infirmeri fra 1911-1942, hvor det nuværende infirmeri blev taget i brug. I dag har Forsvarets værnepligt og rekruttering, erhvervsoplysningen og postkontoret til huse i bygningens
vestlige side, mens der er frisør og møntvaskeri i bygningens østlige
side.
Bygningen er placeret i den nordlige ende af kasernen, modsvarende
hestestaldende, uden at bygningerne er identiske. Fra den nordvendte
facade er der god udsigt til Kirke Værløse.
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12
1911
1959
270m2
225m2
0m2
Tegl
Skifer
Administration
3
3

Bygningen er 30m lang og 7m bred, med to sidefløje på 10x8m. Huset
er grundmuret med 1-stens mur og har pudsede facader. Taget er valmet og beklædt med naturskifer.
Der har oprindeligt været to kviste over dørene på sydsiden og en central kvist mod nord. De er forsvundet sammen med skorstenene, da
huset blev ombygget i 1950erne. Huset har de originale småsprossede
vinduer i behold, mens de to hoveddøre er udskiftet.

1 : 600

Bygningstilstanden er mindre god. Ydermuren er slidt og der er afskalninger og hakker i hjørnerne. Vedligeholdelsen af vinduerne er forsømt.
Tagbeklædningen er medtaget.
Vurdering: Selvom huset har mistet de markante kviste, fremstår det
med stilfærdige proportioner og meget af sin originalitet i behold. Huset kategoriseres samlet til at have middel bevaringsværdi.
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Facade mod nordøst.

Maskinværksted

Bygning 10a

Facade mod nordvest.

Der var oprindeligt beslagsmedie i bygningen, der efterfølgende blev
indrettet til maskinværksted. I dag er der hobbyværksted i bygningen.
Bygningen blev indplaceret i anlægget overfor hestestaldene i 1918 og
er ikke en del af det symmetriske bebyggelsesmønster
Huset er grundmuret med pudsede facader. Taget er halvvalmet og
dækket med røde teglsten. Mod vest afsluttes huset med en tværbygning, hvis gavl fremstår markant på hovedfacaden. Der er tilføjet en tilbygning mod øst. Tilbygningen har med fladt tag, der er beklædt med
tagpap.
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Bygning 10a fremstår med sin originalitet i behold. Udsparingen i tværbygningens gavl indikerer, at her muligvis tidligere har været en port.
Huset er mindre godt vedligeholdt. Der er flere pudsafskalninger omkring soklen. Vinduer og døre er ikke blevet vedligeholdt.
Vurdering: Bygningen er en velbevaret del af det historiske miljø og
vurderes at have bevaringsværdi.
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Facade mod nordøst.

13
1918
149m2
104m2
0m2
Tegl
Tegl
Hobbyværksted
2
3

Kostforplejningsbygning

Bygning 12

Facade mod syd.

Bygning 12 var kostforplejningsbygning for den vestlige bataljonskaserne. Siden 1984 har der været sergentforening i bygningen.
Bygningen ligger for enden af den ene alarmplads og har oprindeligt
været identisk med bygning 13, der ligger ved den modsatte alarmplads. Bagsiden af bygningen vender ud imod midtersektionens tværgade.
Kostforplejningsbygningen er opført i 1-etage. Huset er symmetrisk
opbygget med en sammensat bygningskrop omkring to små atriumgårde. Bygningen består af en moderne hovedfløj med sidefløje mod syd,
og af en tværgående bygning, samt en fløj mod nord, med de oprindelige facader fra 1912. Den nye fløj med spisesalen, der har et stort
gennemgående vinduesbånd med termoruder, er opført i forbindelse
med en ombygning i 1960. Spisesalen er genopført med den oprindelige bærende konstruktion synlig og karakterfuld i rummet. Huset har
valmtag. De ældre bygningsfløje har tagbeklædning af skifer, mens
tagbeklædningen på de nyere fløje er bølgeeternit.
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15
1912
1960
655m2
608m2
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Tegl
Skifer/Bølgeeternit
Stampersonel
3
3
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Facade mod nord.
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Kostforplejningsbygning

Bygning 12

Facade mod sydøst o.1913.

Bygningen var disponeret med en spisesal for mandskabet i hovedfløjen og med køkken i tværbygningen, samt arbejdsrum m. m. for økonomiafdelingen i bagbygningen. I en mindre del af tagetagen fandtes
lejlighed for en kogekone. Kælderen, under halvdelen af bygningen, indeholdt opbevaringsrum for levningsmidler. Efter ombygningen i 1960
er der kommet vindfang, garderobe og toiletter i enderne af spisesalen
og den bagerste fløj er indrettet til bibliotek.
Bygningen havde oprindeligt meget sammensatte tagformer. Den gamle hovedfløj havde 4 kviste og et buet midterparti mod alarmpladsen. I
spisesalens endevægge var det midterste fag isat høje buede vinduer,
der på facaden blev afsluttet med buede gavle i tagfladen. Vinkelfløjen
blev oprindeligt afsluttet med 90 graders drejning og en gavl. På den
bagerste fløj var der hævet valmtag over midterpartiet, med en gavlkvist over midterste fag mod gaden. På hovedfløjens tag var der to ventilationstårne og på tværbygningens tag sad en markant skorsten.
De ældre dele af bygningen fremtræder med pudsafskalninger og mindre revner. Vinduerne har udtørret træværk og trænger til overfladebehandling. På det nye bygningsafsnit er facaderne i rimelig stand med
mindre afskalninger. Omkring det store vinduesparti er malerbehandlingen under nedbrydning.
Vurdering: Bygning 12 har betydning for ligevægten i kaserneanlæggets symmetri, som pendant til bygning 13. Bygningen har rummelige
og anvendelige kvaliteter. De ældre facader fra 1912 er stort set bevaret og er sammensat med en moderne fløj. Som samlet bygningskompleks har huset beskeden originalitet.
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Spisesalen.

Kostforplejningsbygning

Bygning 13

Facade mod vest.

Bygning 13 er opført som kostforplejningsbygning for den østlige bataljonskaserne. I dag er bygningen indrettet til cafeteria med tilhørende
faciliteter.
Bygningen var oprindeligt udformet som bygning 12 og ligger ud imod
den modsatte alarmplads. Mod nord ligger bygningen i forbindelse med
den nyere undervisningsbygning 13b.
Bygningen er i 1-etage med kælder under en del af bygningen. Ydermurerne er vurderet isoleret med ca. 100mm mineraluld, og der er isat
nyere termovinduer. Den meget sammensatte bygningsform er ikke
længere helt symmetrisk. Den ene sidefløj er sammenbygget med den
bagerste fløj og lukker den lille atriumgård, mens den anden sidefløj,
der indeholder sanitære installationer, er nyere og bredere. Cafeteriet
ligger i den tidligere spisesal, der er et karakterfuldt rum, med den synlige indre bærende trækonstruktion bevaret. Rummet er udvidet i bredden og blevet moderniseret. Mod officersmessen findes stadigvæk et
højt vindue i det midterste fag, der på facaden afsluttes med en buet
gavl i tagfladen. Ellers fornemmes den oprindelige facadeudformning i
den regelmæssige vinduestakt. Taget er afvalmet og beklædt med nyere tagpap med listetækning.
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16
1911
1992
825m2
780m2
237m2
Tegl
Tagpap
Cafeteria
3
1

Kostforplejningsbygning

Bygning 13

Ældre foto.

Bygningen har gennemgået indgribende ombygninger og fremstår stilfærdig i forhold til den oprindelige udformning. Tagkonstuktionen er
ændret og kvistene og hovedfløjens buede midterparti er forsvundet
sammen med den markante skorsten og ventilationstårnene. I forbindelse med opførelsen af den nyere sidefløj mod øst er tagkonstruktionen blevet forenklet i denne side, og den bagerste fløj er forkortet med
3 fag. Samtidigt er hovedfløjen med spisesalen gjort bredere og den
modsatte sidefløj er blevet sammenbygget med bagbygningen.
Bygning 13 fremtræder i god stand. Indgangsfløjen mod øst er sidst
blevet nyindrettet i 1990. Kælderen fremstår i normal stand. Cafeteriafaciliteterne og køkkenet er i en god og tidssvarende standard, men
indvendig istandsættelse er vurderet nødvendig.
Vurdering: Bygning 13 har som volumen og historisk betydning for ligevægten i det samlede anlæg, som pendant til bygning 12. De omfattende ombygninger har udvisket bygningens oprindelige karakter.

1 : 600

43

Undervisningsbygning

Bygning 13b

Facade mod nord.

Bygning 13b er opført i 1954 som undervisningsbygning.
Bygningen er placeret i tilknytning bygning 13.
Bygningen er opført af betonelementer med en bærende tværgående
rammekonstruktion. Taget har overvejende ensidigt fald og er dækket
med tagpap. Indvendigt er bygningen indrettet med to store undervisningsrum på hver 140m2 og et depot i midten. Rummene har højtsiddende vinduer mod syd og selvstændig indgangsdør mod henholdsvis
øst og vest.
Bygningen trænger til facaderenovering, udskiftning af vinduer, tageftersyn og indvendig isolering og istandsættelse.
Vurdering: Bygningen er ikke en del af det historiske miljø, men har en
vis brugsværdi.

1 : 400
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17
1954
457m2
417m2
0m2
Betonelementer
Tagpap
Undervisning
4
3

Kompagnihuse

Kompagnihusene i den vestlige kaserne.

Et kompagnihus var oprindeligt indrettet med kvarter for kompagniets chef og kontorer til oversergent, stabssergent og tre løjtnanter, der havde separate indgange. Derudover fandtes pudsestuer og depotrum, samt tre
toiletter og tre brusebade.
De 8 kompagnihuse er opført ens for enden af kompagnigårdene, som de er orienteret imod. Endvidere er
bygningerne arrangeret i samspil med hinanden. I den vestlige bataljonskaserne ligger 4 kompagnihuse i takt
med gavlene mod hinanden på nord - syd gående række. I midten af den østlige kaserne ligger de 4 kompagnihuse to og to med bagsiden mod hinanden.
Kompagnihusene er 8,5m dybe og 22,5m lange. Rumhøjden er ca. 3,15m. Bygningene er velproportionerede
med en harmonisk vinduestakt i fin overensstemmelse med skalaforholdene. Bygningerne er grundmurede.
Terrændækkene vurderes uisolerede. Ydervæggene består af uisolerede helstensvægge. Facaderne er pudsede og malet gule. Det fremtrukne gesimsbånd er hvidmalet. Vinduerne er småsprossede enkeltlagsvinduer
med forsatsrammer eller koblede rammer. Husene har valmtag, der med en enkelt undtagelse, har tagbeklædning af skifer. Tagkonstruktionerne er typisk isoleret med 100mm mineraluld.
Kompagnihusene er alle blevet ombygget efter de samme principper i 1950erne. De fremstod oprindeligt med
tre kviste, der var placeret over dørene på længdefacaderne, og tre skorstene på tagryggen. Samtidigt med at
kvistene er forsvundet, er udsparingerne over dørene ændret. På facaderne er rulskiftet, i højde med sålbænken og omkring dørene, blevet malet over. Husene havde 5 indgangsdøre, hvoraf de 2-3 nu er erstattet med
vinduer og 4 mindre vinduer er forsvundet. Men generelt har husene de originale vinduer og døre i behold.
Moderniseringerne omfattede en ændring af bygningernes plan, hvor der nu er en gang gennem midten af husene.
Kompagnihusene fremstår generelt i mindre god stand. Der er revner i ydermurene og afskalninger af puds og
maling. Vinduer og døre er i en dårlig forfatning, som følge af manglende vedligehold igennem længere tid.
Tagfladerne har nedbøjninger, som vurderes at skyldes underdimensionerede spærkonstruktioner, og en
overvejende del af skifertagbeklædningen er under nedbrydning.
Vurdering: Kompagnihusene har væsentlig betydning for sammenhængen i kaserneområdet. De har udtalt
rumdannende karakter sammen med belægningsbygningerne og i forhold til det samlede miljø. Enkeltvis
fremstår husene velproportionerede og med en stor del af originaliteten i behold. Sammenfattende er kompagnihusene vurderet som bevaringsværdige.
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Kompagnihus. Tegning fra 1910.

Kompagnihuse i 1913.
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Kompagnihus

Bygning 14

Set fra nord.

Kompagnihuset bruges som administrationsbygning af Forsvarets
Sergent- og Reserveofficersskole.
Huset ligger i den østlige kaserne og henvender sig imod belægningsbygning 18.
Der nu to indgange tilbage, hvori der er isat nyere døre. Alle mindre
vinduer er tilmuret. Tagdækningen er naturskifer. Tagrender og nedløb
er af pvc.
Bygningen er utidssvarende. Tilstanden er mindre god og bygningen
skal istandsættes.

Gavl mod vest.
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9
1911
185m2
164m2
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Tegl
Skifer
Administration
2
3

Kompagnihus

Bygning 15

Facade mod sydvest.
BBR – nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Huset ligger ved siden af bygning 14 og henvender sig imod belæg- Bebygget areal :
ningsbygning 22.
Etageareal
:
Kælderareal
:
De to døre på bagsiden er ændret til vinduer, og en dør er blændet i Ydervægsmateriale:
:
gavlen. De små vinduer er tilmurede. Der er isat nyere døre. Tagdæk- Tagdækning
Anvendelse
:
ningen er naturskifer og tagrender og nedløb er af pvc.
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Kompagnihuset er i dag personale og service kontor.

Vinduer og facader er i lidt bedre vedligeholdt end på flertallet af kompagnihusene. Tagdækningen er i dårlig stand.

Facade mod nordøst.
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19
1911
185m2
163m2
0m2
Tegl
Skifer
Administration
2
3

Kompagnihus

Bygning 16

Facade mod nordvest.

Kompagnihuset er i en årrække blevet brugt af Flyvevåbenets Sergentog Reserveofficersskole og er i dag kvarterbygning.
Huset er placeret overfor belægningsbygning 20 i den østlige kaserne.
Tre indgangsdøre er erstattet med vinduer og de små vinduer er tilmurede. Der er isat nyere døre. Tagdækningen er naturskifer. Tagrender
og nedløb er af pvc.
Huset er i dårlig stand. Der er revner i facaden og afskalning af puds og
maling. Vinduer og døre er ikke blevet vedligeholdt. Tagbeklædningen
er nedslidt.

Gavl mod øst.
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20
1911
185m2
165m2
0m2
Tegl
Skifer
Kvarterbygning
2
3

Kompagnihus

Bygning 17

Facade mod nord.

Bygning 17 bruges i dag af Materialeafdelingen.
Huset ligger henvendt imod belægningsbygning 23 i den østlige kaserne.
På bagsiden er to indgangsdøre erstattet med vinduer og en dør i gavlen er blændet. De små vinduer er tilmuret. Der er isat nyere døre.
Tagdækningen er naturskifer. Tagrender og nedløb er af zink.
Bygningen er bedre vedligeholdt end flertallet af kompagnihusene, men
er generelt i mindre god stand.

Gavl mod øst.
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21
1911
185m2
165m2
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Tegl
Skifer
Administration
2
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Kompagnihus

Bygning 33

Facade mod vest.

Bygning 33 bruges i dag som administrationsbygning.
Bygningen ligger i den vestlige kaserne og er henvendt imod belægningsbygning 37.
Huset er ombygget i 1956. To døre er udskiftet med vinduer og fire
mindre vinduer er blevet tilmuret. Bygningen fremstår med de fleste
originale døre og vinduer i behold. Den oprindelige tagbeklædning af
naturskifer er udskiftet med bølgeeternit. Tagrender og nedløb er af
pvc.
Bygningens facader er i dårlig stand. Der er revner i muren og afskalning af puds og maling. Flere sålbænke mangler. Overflader på døre
og vinduer er nedbrudt. Tagbeklædningen er fornyet i 1990erne og
vurderes at være i god stand.

Gavl mod nord.
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1912
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Administration
2
3

Kompagnihus

Bygning 34

Facade mod nord.

Kompagnihuset anvendes nu som administrationsbygning.
Huset ligger i den vestlige kaserne og er henvendt imod belægningsbygning 38.
To indgange er erstattet med vinduer og de 4 små vinduer er tilmurede.
Tagdækningen er naturskifer. Tagrender og nedløb er af pvc.
Der er revner i facaden og afskalninger af puds og maling. Vinduer og
døre er ikke blevet vedligeholdt i længere tid.

Gavl mod syd.

52

BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

30
1912
1956
184m2
166m2
0m2
Tegl
Skifer
Administration
2
3

Kompagnihus

Bygning 35

Facade mod vest.

Bygningen anvendes som militærpolitistation.
Kompagnihus for belægningsbygningerne 41 og 42.
To indgange er erstattet med vinduer og en er blændet. Ved indgangsdøren på bagsiden er et af de fire små vinduer bevaret. Tagdækning af
naturskifer. Tagrender og nedløb af er af pvc.
Bygningen er blandt de bedre vedligeholdte kompagnihuse, men standarden er utidssvarende og bygningstilstanden er generelt mindre god.

Gavl mod nord.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

31
1912
1958
184m2
161m2
0m2
Tegl
Skifer
Vagtbygning
2
3

Kompagnihus

Bygning 36

Facade mod nordvest.

Kompagnihuset var fra 1947 til 1952 kørselstjenestens kontor. Huset
bruges i dag som kvarterbygning.
Forreste kompagnihus i den vestlige kaserne der ligger henvendt mod
belægningsbygningerne 43 og 44.
Huset blev ombygget i 1958 og i 1960 er der kommet nye installationer
til varme, vand og sanitet. Der er nu tre indgangsdøre. På bagsiden er
et af de mindre vinduer bevaret. På muren anes rulskiftet hvor malingen er afskallet. Tagdækning af eternitskifer. Tagrender og nedløb af
zink.

BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

32
1912
1958
184m2
162m2
0m2
Tegl
Skifer
Kvarterbygning
2
3

Bygningen har behov for istandsættelse. Der er stort pudsafslag ved
soklen omkring bagdøren. Malingen er afskallet. Vinduerne skal overfladebehandles.

1 : 400

Hoveddør.
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Belægningsbygninger

De 16 belægningsbygninger er opført ens. Hver bygning, der er på ca. 500m2, var indrettet for et halvt kompagni med en belægning på 60 infanterister, og med kvarterer for underofficerer i sidesektionerne. I midtersektionen var samlingsstuen med kakkelovn. Der var to vaskerum og to W.C-rum, der ligesom forstuerne havde
terrazzogulve. Ellers var der bræddegulv.
Bygningerne er placeret to og to og danner hver side af de lange kompagnigårde, som de er spejlet henover.
De 4 af bygningerne er fritliggende, mens de andre 12 er sammenbygget parvis med en nyere fløj.
Belægningsbygningerne er ca. 8,5m dybe og ca. 59m lange. Bygningerne er opført i 1-etage med 1-stens
mur, der er pudset og malet udvendigt. Ydervæggene er påforet en ½-stensvæg mod gårdsiden, men vurderes uisolerede. Bygningerne har murede sokler. Terrændæk vurderes at være uisolerede betondæk. Tagkonstruktionerne er udført med hanebåndsspær, som asymmetriske sadeltage, der er valmet i gavlen. Spærene
er opbygget med 75x115mm tømmer, og afstanden imellem er ca. 100cm. Lofter er isoleret med ca.100mm
mineraluld. Tagene var oprindeligt dækket med naturskifer. Der er enkelte udskiftninger med eternitskifer i den
østlige kaserne, mens tagdækningen er udskiftet med bølgeeternit i den vestlige kaserne. Tagrender og nedløb er af pvc. Vinduerne er 2-fags og 3-fags småsprossede enkeltlagsvinduer, der generelt er forsynet med
forsatsrammer. Rumhøjden på belægningsstuerne er 3,20m. Rummene er opdelt af stabiliserende tværgående ½-stens mure og adskilles fra den lange gang mod kompagnigården af en mur i hele husets længderetning.
Bjælkelaget hviler af på denne mur således at taget over gangen bæres af en supplerende konstruktion. Facadehøjden mod kompagnigården er derfor kun 2,60m, mens den ved gavlene og på den modsatte side, hvor
huset har siderisalitter og midterrisalit, er 3,30m høj, der svarer til kompagnihusets facadehøjde.

Ældre foto af soldater i kompagnigård.
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Bygning 22

1 : 400

Forbindelsesfløjene indeholder ca. 150m2 med møde- og prøverum og sanitære installationer. Fløjende forbinder belægningsbygningerne to og to i enden modsat kompagnihuset. Forbindelsesfløjene er opført samtidigt med ombygningerne sidst i 1950erne. De er opført i en moderne byggestil med gennemgående vinduesbånd og store ruder i facaden mod kompagnigården. Samlet fremtræder det trefløjede anlæg noget sammenstykket, men er holdt sammen af det afvalmede tag.
Belægningsbygningerne er blevet ombygget og forenklet efter samme princip sidst i 1950erne, for at få en
bedre funktion og vedligeholdelse, men uden særlig arkitektonisk ambitionen. Ombygningerne har afgørende
ændret bygningernes karakter, der oprindeligt har været stramt symmetrisk opbyggede med et markant fremhævet midterparti. Partierne ved risalitterne var gennemgående med 3,20m i facadehøjde mod kompagnigården og afsluttet med et tværgående valmtag, og har således optaget de forskellige facadehøjder. Midterpartiet
var yderligere betonet med en buet fronton mod gården og en gavlkvist på den modsatte side, og ved et højere tværgående tag. De to indgangspartier har været markeret med udsparinger på facaden og gavlkviste i taget. Der har været 6 store ventilationstårne på tagryggen, som sammen med skorstenene er forsvundet, i takt
med at husene fik nye installationer. Tagkonstruktionen er nu forenklet og erstattet af et sadeltag uden kviste,
der er afvalmet i enderne. Facadehøjden imod kompagnipladsen er udlignet og springet til de andre facader
optages nu ved at man har afhugget et hjørne af muren. Gavlene fremstår i dag asymmetrisk. Tre vinduer er
muret til og gavlene er enten helt tillukkede eller har et lille vindue på hjørnet. Facaden mod gårdspladsen, der
var symmetrisk opbygget og med variation i vinduestakten, er ændret, og er nu mere monoton med en jævn
rytme af 3–fags vinduer. Det store vindue i midten og nogle mindre vinduer er forsvundet, og de to 2-fags vinduer modsat siderisalitterne er erstattet med 3-fags vinduer. To sidedøre er ligeledes forsvundet og de tilbageblevne dobbeltdøre er udskiftet med nyere døre. Foran dørene til flere af bygningerne er et granitkar til afvaskning af fodtøj blevet bevaret. Båndet i blank mur, der har omkranset bygningerne i sålbænkens højde, er
blevet malet.
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Oprindelig gavludformning.

Gavl efter ombygning.

Belægningsbygningerne, der var disponeret for sommerhalvåret, er opbygget af konstruktioner, som er utidssvarende. Bygningerne er generelt i mindre god stand. Enkelte bygninger er i forfald. I den midterste del af
den vestlige kaserne fremtræder bygningerne pænere, men alle husene bærer præg af manglende vedligeholdelse. Der er revner i murerne, men der er ikke tegn på større sætninger. Facaderne fremstår med afskalninger af puds og maling og med uensartede overflader. Afskalningerne er vurderet at skyldes almindelig nedbrydning og i nogen grad opstigende grundfugt i sokler. En overvejende del af vinduerne og dørene er ikke
blevet vedligeholdt. Der er nedbrydning af malerbehandling og kitning, og ramme- og karmtræ er udtørret. På
flere af tagene ses der nedbøjning langs rygninger og tagflader, som vurderes at skyldes belægningens belastning på underdimensionerede spærkonstruktioner. Tagbelægningen af naturskifer er under nedbrydning og
der er utætheder i tagene. Indvendigt er overflader og installationer generelt nedslidt.
Vurdering: De omfattende ombygninger, hvor det dominerende facadeudtryk mod pladsen er forsvundet, har
medført at bygningerne har mistet deres karakter. Kun en del af facaden modsat kompagnigården og bygningernes volumen er intakte. Som helhed er belægningsbygningerne et væsentligt rumdannende element for
sammenhængen i kaserneanlægget, og parvis er de sammen med kompagnihuset afgørende for opdelingen
af de sluttede kompagnigårde. Belægningsbygningerne udgør næsten halvdelen af Nordlejren, og deres struktur i bebyggelsesmønsteret er afgørende for det samlede historiske miljø. Tilbygningerne, der sammenføjer
belægningsbygningerne til et trefløjet anlæg, anses derimod at bryde den overordnede struktur i stokhusbebyggelsen. Den enkelt stærkt ombyggede belægningsbygning er udfra en arkitektonisk og historisk synsvinkel
ikke længere bevaringsværdig. Selve belægningsbygningernes volumen udgør derimod, som en helt afgørende del af den oprindelige bebyggelsesstruktur, en stor miljømæssig værdi.
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Belægningsbygning. Oprindelig udformning.

Facader 2002.
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Kompagnigårdens oprindelige udseende.

En kompagnigård i dag.
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Belægningsbygning

Bygning 18

Facade mod vest.

Belægningsbygningen blev i 1954 hjemsted for Flyvevåbenets Sergentog Korporalskole af infanterilinien. I dag har Forsvarets Værnepligt og
Rekruttering modtagelse for ansøgere og aspiranter, samt administrationssektion og værnepligtssektion.
Bygning 18 ligger i de østlige kaserne med en facade langs den ene
allé og er blandt de nord - syd gående belægningsbygninger, der blev
opført først.
Bygning 18 består af to belægningsbygninger der er sammenbygget
med en moderne fløj i den ene ende. De forskellige facadehøjder udlignes i denne ende på belægningsbygningernes langside. Den nyere
mellembygning har udvendig solafskærmning mod gården. Tagbeklædningen er skifer.
Bygningen er i mindre god stand. Der ses en nedbøjning i tagkonstruktionen og en stor del af skifertagdækningen er nedbrudt.

Facade mod nord.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

22
1911
1954
1315m2
1176m2
0m2
Tegl
Skifer
Administration
3/4
3

Belægningsbygning

Bygning 20

Facade mod vest.

Bygning 20 har en overgang været hjemsted for Flyvevåbenets Sergent- og Korporalskoles specialistlinie. Nu bruges bygningskomplekset
af Flyvevåbenets Specialskole til uddannelse, forsyning og materielkontor.
Bygning 20 ligger i den østlige kaserne og består af to nord – syd gående belægningsbygninger, der er sammenbygget med en moderne
fløj.
Bygningen fik installeret varmeanlæg i 1935. De afgørende forandringer er kommet i 1950erne, med ændring af tagkonstruktionen og opførelsen af tværbygningen. Tagdækningen er skifer.
Bygningen fremstår i dårlig stand. Der er revner i muren og afskalninger af puds og facademaling. Tagdækningen er generelt nedbrudt.

Gavl mod syd.
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BBR - nr.
:
24
Opført
:
1911
Ombygninger
:
1954
Bebygget areal
:
1315m2
Etageareal
:
1164m2
Kælderareal
:
0m2
Ydervægsmateriale:
Tegl
Tagdækning
:
Skifer
Anvendelse
: Administration m. m.
Bevaringsværdi :
3/4
Bygningstilstand :
3

Belægningsbygning

Bygning 22

Facade mod vest.

Bygning 22 er to er i dag indrettet for Forsvarets Værnepligt og Rekruttering.
Bygning 22 består af to belægningsbygninger der er sammenbygget
med en nyere fløj. Bygningskomplekset er placeret i den østlige kaserne, med en facade langs alléen mod midtersektionen.
Bygningen fik varmeanlæg i 1935, og blev ombygget i 1950erne. Tagdækningen er natur- og eternitskifer.
Bygningstilstanden er mindre god. Der er revner i muren og facaderne
er uensartet malet. Vinduerne er ikke vedligeholdt. Tagdækningen er
nedbrudt.

Facade mod kompagnigård.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

26
1911
1954
1315m2
1155m2
0m2
Tegl
Skifer
Administration
3/4
3

Belægningsbygning

Bygning 23

Facade mod kompagnigård.

Bygningerne huser i dag Uddannelse - og Udviklingssektion og Teknisk
træningssektion.
Bygning 23 er placeret i den østlige kaserne.
Bygningskomplekset består af to belægningsbygninger, der er sammenbygget med en nyere tværgående fløj. Tagdækningen er natur- og
eternitskifer.
Bygningstilstanden er mindre god. Der er afskalning af puds og maling,
og vinduerne skal istandsættes. Tagdækningen er under nedbrydning
og der er utætheder i mellembygningens tag.

Facade mod øst.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

27
1911
1954
1315m2
1159m2
0m2
Tegl
Skifer
Administration
3/4
3

Belægningsbygning

Bygning 37

Facade mod kompagnigård.

Bygningen bruges fortsat som belægningsbygning.
Bygning 37 ligger bagerst i den vestlige kaserne. En facade har udsigt
til Kirke Værløse mod nord.
Bygningsanlægget består af to øst–vest gående belægningsbygninger,
der er sammenføjet med en nyere tværbygning.
Huset fik varmeanlæg i 1935. Bygningen forandres afgørende i 1957,
hvor tagkonstruktionen ændres og tilbygningen opføres. Der installeres
varmt vand i bygningen i 1962. Den oprindelige tagbeklædning af naturskifer er udskiftet med bølgeeternit.
Bygningerne er i mindre god stand. Facaderne har afskalninger og er
uensartet malet. Vinduerne trænger til istandsættelse.

Bagsiden af tværbygning.
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BBR - nr.
:
33
Opført
:
1912
Ombygninger
:
1957
Bebygget areal
:
1325m2
Etageareal
:
1178m2
Kælderareal
:
81m2
Ydervægsmateriale:
Tegl
Tagdækning
:
Bølgeeternit
Anvendelse
: Belægningsbygning
Bevaringsværdi :
3/4
Bygningstilstand :
3

Belægningsbygning

Bygning 38

Facade mod øst.

Bygningen er i dag indrettet til forsyning for Eskadrille 580.
Bygning 38 ligger midt i den vestlige bataljonskaserne og består af to
belægningsbygninger, der er sammenbygget med en nyere tværfløj.
Bygningen har fået varmeanlæg i 1935. Den omfattende ombygninger
er foretaget i 1957. Der blev indlagt varmt vand i 1962. Tagbeklædningen er nyere bølgeeternit.
Bygningen fremstår bedre vedligeholdt end hovedparten af belægningsbygningerne, men tilstanden er generelt mindre god. Der er revner i muren og afskalninger på facaden.

Indgangsdør.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

34
1912
1957
1325m2
1178m2
0m2
Tegl
Bølgeeternit
Forsyning
3/4
3

Belægningsbygning

Bygning 41

Facade mod nordvest.

Bygning 41 er kvarterbygning. Fra 1951-1959 indrettet som skole for
personel til kontrol- og varslingstjenestens radarstationer.
Bygningen ligger midt i den vestlige kaserne modsvarende bygning 42,
uden at de er blevet sammenbygget.
Bygningen blev ombygget med indretning af kvarterer, ny tagkonstruktion og ændrede facader i 1958-59, og mistede dengang væsentlige
dele af den oprindelige karakter. Tagbeklædningen er udskiftet med
bølgeeternit.
Bygningstilstanden er generelt mindre god. Der er afskalninger på facaden og vinduerne er ikke blevet vedligeholdt.

Facade mod nordøst.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

35
1912
1959
498m2
433m2
11m2
Tegl
Bølgeeternit
Kvarterbygning
3
3

Belægningsbygning

Bygning 42

Facade mod sydvest.

Belægningsbygningen er i dag kvarterbygning. Fra 1951-1959 indrettet
som luftforsvarscentral.
Bygningen er placeret midt i den vestlige kaserne modsvarende bygning 41, men de er ikke sammenbygget.
Huset er ombygget med indretning af kvarterer i 1958-59. Tagkonstruktion og facader er ændret. Tagdækningen er udskiftet til bølgeeternit.
Bygningstilstanden er mindre god. Der er afskalninger på facaden. Vinduerne mangler vedligeholdelse.

Facade mod sydøst.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

36
1912
1959
498m2
433m2
13m2
Tegl
Bølgeeternit
Kvarterbygning
3
3

Belægningsbygning

Bygning 43

Facade mod nordvest.

Belægningsbygningen var fra 1947 brugt som indkvartering for Flymekanikerskolen. I dag er den kvarterbygning.
Bygningen ligger i den vestlige kaserne overfor bygning 44. Bygningerne er ikke sammenbygget og mere af det oprindelige situation er opretholdt.
Der blev installeret varmeanlæg i bygningen i 1935, og 1960 ombygges
huset i større omfang. Tagdækningen er nyere bølgeeternit.
Bygningstilstanden er mindre god.

Gavl mod vest.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

37
1912
1960
498m2
432m2
13m2
Tegl
Bølgeeternit
Kvarterbygning
3
3

Belægningsbygning

Bygning 44

Facade mod sydøst..

Bygning 44 blev fra 1947 brugt til indkvartering for Flymekanikerskolen.
I dag er den kvarterbygning.
Bygning 44 er den forrest beliggende belægningsbygning i den vestlige
kaserne med facade langs vejen mod vest. Den er ikke blevet sammenbygget med den modsvarende belægningsbygning 43.
Bygningen er blevet ombygget ud- og indvendigt i 1960. Taget og facaderne er ændret. Tagdækningen er udskiftet med nyere bølgeeternit.
Facader og vinduer trænger til istandsættelse.

Facade mod nordøst.
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BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

38
1912
1960
498m2
433m2
11m2
Tegl
Bølgeeternit
Kvarterbygning
3
3

Andre bygninger opført før 1930
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Vandtårn

Bygning 53

Vandtårnet set fra syd.

Vandtårnet var en af de første bygninger der blev opført i Nordlejren, til
opsamling af overskydende brugsvand.
Vandårnet står på områdets højeste punkt Lånshøj, hvor der tidligere lå
en bronzealderhøj. Tårnet er delvis skjult af høje træer, og kun radaranlægget på toppen er helt synligt fra afstand.
Tårnet er opført af armeret beton og har et rumfang på 80m3. Beholderen afdækkes ca. 7,5 meter over gulvet i underbygningen, hvorfra en
indvendig trappe fører op til dækket. Toppen er ottekantet og udsmykket med krenelering, buer og konsoller. Små rektangulære vinduer sidder horisontalt rundt i toppen og vertikalt opad tårnet. Ved foden af tårnet findes en rundtløbende støbt bænk. Bænken følges af et af et bånd
af træ i ca. 1 meters højde. To udsmykkede sidepartier afslutter bænken ved indgangsdøren, der er indrammet med en profilering på facaden. Den omgivende opfyldning begrænses af en stensætning.

BBR – nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi
:
Bygningstilstand :

Konsol.
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43
1910
1982
66m2
66m2
0m2
Beton
Vandtårn
1
3

Vandtårn

Bygning 53

Ydervæggen vurderes at være i normal stand. Bænken skal restaureres. Bygningens træværk behøver overfladebehandling.
Vurdering: Vandtårnet har en fremtrædende placering i landskabet,
som landmærke på toppen af Lånshøj. Der er god udsigtsmulighed fra
stedet, der tildels begrænses af den høje bevoksning. Vandtårnet vurderes at have høj bevaringsværdi.

Afslutning ved bænk.

1 : 250
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Maskinhus

Bygning 54

Facade mod sydvest.

Bygning 54 er opført allerede i 1910. Staten havde købt arealer fra
Fruegård i 1910 og man anlagde et vandværk. I den forbindelse har
1.Ingeniørdirektion opført det fine lille maskinhus.
Ydervæggen er opbygget med 1½stens mure. Der er 6 vinduer med
skodder. Valmtaget er beklædt med naturskifer.
På nær at rulskiftet i blank mur er blevet malet over, fremstår huset
som på tegningerne fra 1910.
Vurdering: Huset har funktionsværdi som teknisk anlæg. Huset har en
vis historisk værdi, men ligger isoleret fra kasernen og indgår ikke i miljømæssig sammenhæng.

Tegning fra 1910.
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44
1910
44m2
Tegl
Skifer
Maskinhus
2
2

Hjortøgård

Bygning 57 - 58

Facade mod syd.

Hjortøgård er en af de gamle gårde beliggende et stykke udenfor Bringe. Gården ejedes af slægten Knudsen og er forfatteren Knud Hjortøs´
barndomshjem. Staten overtog gården i 1910. Transport- og redningseskadrillen Eskadrille 721, har i dag til huse på gården.
Hjortøgård ligger isoleret i naturområdet ned mod Søndersø. Indkørslen sker fra den gamle landevej mellem Kirke Værløse og Bringe.
Gården består af stuehuset og af en længe mod vest. På stuehuset er
tilføjet en barakbygning. Gården havde oprindeligt 4 længer. Stuehuset
var fritliggende, mens de 3 andre længer var sammenbyggede og alle
havde en port igennem. Den sydlige længe med hestestald og kornlade
og den østlige længe, der indeholdt tørrehus, vognport og lo, er forsvundet.
Bygningerne bliver vedligeholdt og fremstår i rimelig god stand.
Vurdering: Som en af de få bevarede oprindelige gårde i området vurderes Hjortøgård samlet, at have miljømæssig og kulturhistorisk bevaringsværdi.
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Indkørslen.

Hjortøgård

Bygning 57

Stuehusets facade mod gårdspladsen.

Stuehusets facader er murede og malet gule. Den murede gesims, der
fortsætter i etageadskillelsen henover gavlen, er hvidmalet. Soklen er
sortmalet granit. Fra gårdspladsen til indgangsdørene er der to trin i
granit. Omkring de tre midterste fag mod gårdspladsen er muren pudset, og hoveddøren er overdækket med et lille halvtag. Huset har
sadeltag, der er stråtækt. Tagetagen er udnyttet, og mod gårdspladsen
er der placeret en bred sadelkvist i tagfladen. Bagved er huset tilbygget
med en træbygning på fundament af beton. Tilbygningen er moderne
med kvadratiske vinduer og fladt tag.
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50
1850
198m2
250m2
17m2
Tegl
Stråtag
Administration
2
2

Hjortøgård, der er opført i 1850, er blevet moderniseret ud- og indvendigt. I sit ydre fremstår stuehuset med en væsentlig del af den oprindelige karakter i behold. Mod gårdspladsen er vinduet mod øst og kvisten
en senere tilføjelse. Mod baghaven er en dør blevet blændet, og hvor
huset er tilbygget var der tidligere to vinduer. Gavlene er isat store vinduer i tagetagen.
Vurdering: Stuehusets oprindelige karakterer vurderes at være bevaringsværdige.

Stueplan

1.salsplan
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Havefacade.

1 : 400

Hjortøgård

Bygning 58

Facade mod vest.

Bygning 58 er en gammel staldlænge, hvor der oprindeligt var hønsehold i den ene ende og lo og kostald i den modsatte.
Længen ligger med facade imod vejen, hvorfra en allé fører til gården.
Man ankommer til gårdspladsen gennem en port i bygningen.
Murstensfacaderne er pudsede og malet gule. Den fremtrukne gesims
er hvidmalet. Huset har sadeltag der er stråtækt. Tagetagen er udnyttet, og der er sadelkvist til begge sider. På gavlen mod nord er der en
muret skorsten.
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1850
202m2
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Stråtag
Administration
2
2

Stueplan

1.salsplan

Staldlængen er blevet nyindrettet indvendigt. På facaderne ses stadigvæk staldbygningens små vindueshuller, der er videreført, hvor længen
tidligere var sammenbygget. Et 3-fags vindue i den nordlige side mod
gårdspladsen er antagelig en fornyelse, ligesom kvistene og det store
vindue i gavlen mod syd.
Vurdering: Sammen med stuehuset vurderes længen at have bevaringsværdi.

Gårdfacade.
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Købmandsforretning

Bygning 63

Facade mod nord.

Efter lejrens færdiggørelse i 1913 købte stabssergent Egeberg købmandsudsalget fra købmand Jørgen Andersen i Måløv, og byggede
dette hus, hvor der blev indrettet købmandsbutik og barbersalon. Bygningen har senere huset Signaltjenesten og Flyverkommandoens Bibliotek og er nu kontor for Østre Bygningsadministration.
Bygningen er placeret umiddelbart overfor Nordlejrens gamle hovedindgang.
Huset er grundmuret med pudsede og malede facader i samme stil
som bygningerne i kasernen. Taget er halvvalmet og beklædt med tegl.
Der er er stor gavlkvist på havesiden og en lille gavlkvist over hoveddøren. Tilbygningen mod vest har sadeltag, der er beklædt med tagpap.

Foto 1932.
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57
1915
1942
142m2
171m2
15m2
Tegl
Tegl
Administration
2
3

Købmandsforretning

Bygning 63

Engang havde indgangsfacaden store buede vinduer, som det ses på
fotografiet fra 1932, hvor også båndet i blank mur er synligt. Nu er det
ene vindue tilmuret og til den anden side sidder et 2-fags vindue. Det
lille vindfang er også en fornyelse, ligesom tilbygningen langs vejen.
Huset er meget nedslidt og trænger til istandsættelse. Vinduesmalingen
er flere steder helt afskallet, og både ud- og indvendige overflader bærer præg af manglende vedligeholdelse.
Vurdering: Bygningen har som en privat købmandsbutik, der har tilpasset sig kasernens arkitektur, en kulturhistorisk og miljømæssig værdi,
og er derfor klassificeret som bevaringsværdig.

Stueplan

1-salsplan
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Bageri

Bygning 64

Facade mod nord.

Huset er bygget i 1915 af bagermester Petersen fra Knardrup til bageriog konditori med tilhørende bolig. Huset er nu indrettet med kontorer til
Etablissementstjenesten.
Huset står ved siden af bygning 63 overfor Nordlejrens gamle hovedindgang.
Huset fremstår med gul pudset mur, og har muret gesims og kantskifte
under sålbænkene. Bygningen henvender sig mod vejen med centreret
gavlkvist, hvor trekanten har et fremtrukket bånd. Gårdfacaden er isat
nyere vinduer. Tagdækningen er nyere bølgeeternit.
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58
1915
1942
109m2
174m2
109m2
Tegl
Eternit
Administration
2
3

Bygningstilstanden er mindre god. Tagdækningen vurderes i normal
stand.
Vurdering: Bygningen har ingen selvstændig arkitektonisk værdi. Som
privat bagerforretning, der er opført i tilknytning til kasernen, vurderes
bygningen at have en kulturhistorisk og miljømæssig værdi.

1-sal

Stue
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Fritidsbygning

Bygning 64a

Facade mod vest.

Bygningen er baghus til bygning 64, og har sandsynligvis indeholdt selve bageriet. I dag er bygningen anvendt som fritidsbygning.
Ydervæggene er murede. Facaden er pudset og malet. De fleste vinduer og dørene er udskiftet.
Huset er generelt i mindre god stand.
Vurdering: Huset har en brugsværdi, men vurderes ikke at have bevaringsmæssig værdi.
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53m2
88m2
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Tagpap
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3
3

Bygninger opført efter 1930
Vurderet udfra en historisk arkitektonisk vinkel er disse bygninger ikke bevaringsværdige. Det udelukker ikke
at de kan have kvaliteter brugsmæssigt, bygningsmæssigt og arkitektonisk, som bevirker at nogle af disse nyere bygninger bevares. De mest anvendelige nye bygninger i klasse 4 er markeret med kontur på
oversigtskortene.
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Værkstedsbygning

Bygning 1a
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2
1960
297m2
266m2
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Letbeton
Tagpap
Værksted
4
2

Bygning 1b

Værkstedsbygning
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Facade mod vest.

3
1937
265m2
251m2
0m2
Tegl
Tagpap
Værksted
4
3

Bygningen er opført i 1937, som værksted for Kørselstjenesten.
Huset er placeret indenfor kasernen, men er ikke en del af det historiske miljø.
Bygningen er opført med bærende rammekonstruktion i stål og ydervægge af tegl. Enkelte vinduespartier er blevet udskiftet. Bygningen er i
mindre god stand. Facaderne er ikke vedligeholdt. De ældre vinduer er
udtjente.
Vurdering: Bygningen kan have anvendelighed, men er ikke bevaringsværdig.
Værkstedsbygning

Bygning 1d
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405
123m2
110m2
0m2
Tegl
Tagpap
Produktion
4
3

Nordre Vagtbygning

Bygning 19a

Facade mod sydvest.

Nordre vagt blev etableret med en ny bygning i 1948, der igen blev erstattet i 1958. Den nuværende bygning er fra 1997.
Bygningen er opdelt med vagtstue mod indkørslen og med sovepladser
og sanitet i den modsatte ende. Ydervæggene er beklædt med eternitplader. Vinduerne er af pvc.
Bygningen vurderes at være i god stand.
Vurdering: Interessant ny vagtbygning, men med en begrænset fremtidig anvendelsesmulighed.

Indenfor Nordre vagt står skulpturen ”Klippevinger”, der er udført af Babera Shank (1947 – 1996) . Skulpturen blev indviet 1. April 1994 i forbindelse med 60 året for Værløse som militær flyveplads.
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23
1997
59m2
Eternit
Tagpap
Vagtbygning
4
1

Varmecentral

Bygning 21

Facade mod vest.

Varmecentralen leverer til hele Flyvestation Værløse, og forudsættes
bibeholdt.
Bygningen er placeret umiddelbart øst for Nordlejren, og ligger parallelt
med de nærmeste belægningsbygninger.
Bygningen har bærende betonskelet og ydervægge af blank mur i gule
tegl. Den høje skorsten er ligeledes udført i tegl. Den cylindriske tank i
forbindelse med bygningen er beklædt med metal. Sadeltaget er beklædt med tagpap. Vinduer og døre er nyere. Med den enkle bygningsform og den fine proportionering, fremstår huset med et tidløst udtryk.
Bygningstilstanden vurderes normal.
Vurdering: Varmecentralen er harmonisk udformet og i rimelig god
stand. Bygningen kan forsat anvendes til varmecentral eller andre tekniske formål.
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25
1953
362m2
320m2
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4
2

Sergentskole

Bygning 24

Facade mod vest.

Bygning 24 er opført i 1955 som hovedkvarter for Træningskommandoen og siden overtaget af Flyvevåbnets Sergentskole. Der er nu administration.
Bygningskomplekset er er indpasset i landskabet på det skånende areal ned mod Lejrvej, og er orienteret mod udsigten mod vest. Beplantningen er arrangeret i samspil med bygningerne.
Tre parallelle bygninger er forbundet med indgangspartier på tværs.
Klasse- og kontorfløje nærmest vejen har store vinduespartier, mens
den bagerste kvarterfløj har mindre kvadratiske vinduer. Bygningerne
er opbygget med en rammekonstruktion i beton og ydervægge af betonelementer. Taget er beklædt med tagpap.
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Bygningstilstanden er mindre god. Betonrammen er flere steder smuldret og armeringen er synlig. Vinduerne er ikke blevet vedligeholdt. Tagdækningen fremtræder i mindre god stand.
Vurdering: Bygningerne indeholder anvendelig volumen. Bygningskomplekset er godt tilpasset det skrånende terræn, men de enkelte
blokke er ordinært betonelementbyggeri.

Kvarterfløj.

Klassefløj.
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28
1954
1810m2
1604m2
13m2
Betonelementer
Tagpap
Administration
4
3

Officersbarak

Bygning 67

Facade mod sydøst.

Bygning 67 er en af de sidste af de ca. 10 mandskabsbarakker, der
blev opført på Lånsbakke af den tyske besættelsesmagt under anden
verdenskrig. I 1951 etableres Flyvevåbenets Fenrikskole i bygningen,
der blev istandsat til skolebrug med klasseværelser, kvarterer til eleverne og kontorer til skolens ledelse. Desuden blev bygningen hjemsted for Flyverkommandoens økonomisektion og Flyveinspektøren.
Fenrikskolen flyttedes til Jonstrup seminarium i 1956. Bygningen er siden 1996 blevet brugt af DC-3 vennerne og pensionistforeningen ved
Flyvestation Værløse, der selv har forestået mindre udbedringer på huset. Pensionistforeningen samler dokumentation og effekter om lejren,
flyvere m.m. og har her indrettet et spændende og livligt miljø.
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63
1941
404m2
808m2
0m2
Træ
Tagpap
Forening
2
5

Bygningen er 57m lang og 12m bred. Den er opført til at huse officerer,
og har udover den traditionelle indgangsdør i gavlen, også en dør på
langsiden. Barakken er indrettet med belægningsstuer til siderne, med
murede kakkelovnsindsatser, der kunne betjenes af den vagthavende
fra gangen ned igennem midten af bygningen. Der er vask og afløb på
de enkelte belægningsstuer. Barakken er kun delvis isoleret. Vægge er
isoleret med glasuld, mens loftisoleringen for en del består af de oprindelige tangmåtter i tjæret papir. Taget er domineret af de mange skorstene.

1 : 400
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Officersbarak

Bygning 67

Bygning 67 er blevet restaureret med materialer fra de andre barakker,
der blev nedrevet i 1960erne, og barakken fremstår med originale bygningsdele i behold. Tyskerne opførte disse træbarakker med præfabrikerede bygningselementer, overvejende af pommersk fyr, og de tyske
fabrikationsstempler findes endnu på spærkonstruktionen. Der er kun
sparsomt moderniseret med radiatorer, køkken og toiletfaciliteter, og en
del skillevægge er nedrevet.
Barakken er i mindre god stand. Flere steder er der råd i træværket og
det meste af tagpappet er eroderet.
Vurdering: Barakken er en af de få velbevarede af sin art i landet, og
har en kulturhistorisk bevaringsværdi. Det kan være vanskeligt at opretholde originaliteten, hvis barakken skal gøres tidssvarende.

Indgangsdør på længdefacaden.
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Infirmeri

Bygning 74

Facade mod nord.

Det nuværende Infirmeri er opført af den tyske besættelsesmagt under
anden verdenskrig. Efter krigen er infirmeriet blevet videreført.
Barakken er placeret øst for Nordlejren med samme hovedretninger
som bygningerne i lejren.
I 1956 er der indlagt fjenvarme i bygningen, der senere er er blevet
ombygget i 1963 og 1984. Bygningen er påført isolering udvendigt og
har fået anden træbeklædning. Vinduerne er nyere. Taget er beklædt
med nyere trapezplader.
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72
1941
1984
844m2
643m2
0m2
Træ
Trapezplader
Infirmeri
4
2

Bygningen fremstår i rimelig god stand.
Vurdering: Barakken har et anvendeligt bygningsvolumen. Efter de omfattende ombygninger har bygningen mistet sin originalitet.
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88

Idrætsbygning

Bygning 74c

Facade mod sydvest.

Idrætsbygningen blev opført i 1964. Bygningen var oprindeligt disponeret for et køn, men er senere blevet ombygget så der nu er adgang til to
adskilte omklædningsfaciliteter. Hallen er umiddelbart for lille til almindelig håndbold og den lave lofthøjde gør den heller ikke velegnet til basket og badminton. Den er derimod velegnet til gymnastik, floorball
m.m.
Bygningen er indplaceret på det planede areal mellem Lånshøj og landingsbanerne, og har idrætsbaner på to sider.
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9
1964
1145m2
989m2
76m2
Tegl
Built-up
Idræt
4
3

Bygningen består af gymnastiksalen, der er 32m lang og 17,5m bred,
med 5,7m i lofthøjde. Salen er forbundet til de tilhørende omklædningsrum med en lav mellembygning. Gymnastiksalen har en karakteristisk
hovedkonstruktion af udvendige betonrammer, der bærer built-up taget,
mens omklædningsbygningens bærende konstruktion er indvendig.
Ydervægge er opført i mursten. Bygningen har højtsiddende gennemgående vinduesbånd. Vinduerne er nyere.
Bygningstilstanden er udvendigt præget af manglende vedligehold. Der
er løse fuger og revnedannelser i murværket. Facademalingen afskaller. Sternen skal udskiftes. Indvendigt er bygningen i rimelig stand.
Vurdering: Idrætsbygningen er et klart disponeret anlæg med brugsmæssig værdi som sportshal.

1 :600
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Administrationsbygning

Bygning 75a

Facade mod øst.

Bygningen er en tidligere beboelsesejendom med forretning, der er
blevet inddraget i det militære område. Bygningen anvendes i dag som
administrationsbygning for Eskadrille 552.
Huset ligger som nabo til bygning 75b ved den gamle vej mellem Kirke
Værløse og Bringe, og har god udsigt mod øst.
Bygningen er opført i blank mur med røde tegl på sokkel af beton. Vinduerne af træ med sålbænk af beton. Mod vejen er den tidligere indgangsdør i stueetagen blændet med en grønmalet træbeklædning. Taget er beklædt med bølgeeternit. Tagrender og nedløb er af pvc.
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2

Facaden er ændret i stueetagen, hvor vinduerne mod vejen er nyere og
hoveddøren er blændet.
Bygningen fremstår i rimelig god stand, men bærer præg af manglende
vedligehold.
Vurdering: Bygningen har god beliggenhed og en vis anvendelighed.

Kælderplan

1-sals plan

Stueplan
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Opholdsbygning

Bygning 75b

Facade mod sydøst.

Huset er en beboelsesejendom som Forsvaret har overtaget med udvidelsen af arealerne. Huset anvendes nu til opholdsbygning for officerer
ved FSE-17 Værløse.
Huset ligger på en høj grund ud til den tidligere vej mellem Kirke Værløse og Bringe med god udsigt mod øst.
Huset består af en bygning med sadeltag med en tilbygning mod syd.
Ydervæggene er opført i mursten på sokkel af beton. Facaderne er
pudsede og malede. Vinduerne er uensartede med sålbænke af beton.
Tagdækningen er bølgeeternit. På tilbygningens tag er der tagpap.
Tagrender og nedløb er af zink.

BBR - nr.
:
76
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
190m2
Etageareal
:
160m2
Kælderareal
:
22m2
Ydervægsmateriale:
Tegl
Tagdækning
:
Eternit
Anvendelse
: Fritidsbygning / Depot
Bevaringsværdi :
4
Bygningstilstand :
3

Bygningstilstanden fremtræder mindre god. Vinduer og døre er ikke
blevet vedligeholdt. Tagdækningen er i dårlig stand.
Vurdering: Bygningen har god beliggenhed og har en vis brugsværdi.
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Fritidsbygning

Bygning 77

Facade mod sydvest.

Bygning 77 er opført af den tyske besættelsesmagt i 1941. Fra 1946 er
bygningen indrettet til Flyvemekanikerskolen med indkvartering og undervisningslokaler. Bygningen er senere anvendt af Brand- og Redningstjenesten. I dag huser bygningen Specialkompagni Jonstrup
6991, der er patrulje- og infanterist kompagni
Bygningen ligger ved den gamle vej mellem Kirke Værløse og Bringe
på kanten af det rekreative område ned mod Søndersø. Der er store
parkerings- og oplagsarealer omkring bygningen i tilknytning til brandstationen overfor.

BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

77
1941
1946
315m2
293m2
0m2
Træ
Tagpap
Fritidsformål
4
2

Bygningen består af en hovedfløj og en sidefløj. Soklen er af beton, og
der er betontrappe foran hovedindgangen i sidefløjens gavl. Husdybden er stor i forhold til de relativt små vinduer. Ydermuren er påført isolering og ny beklædning. Barakken er grøn med røde vindskeder og
sternbrædder. Sadeltaget er beklædt med trapezplader. Vandnæser og
sålbænke er af aluminium. Tagrender og nedløb er af pvc.
Bygningen er blevet istandsat og bygningstilstanden vurderes som rimelig god.
1: : 600

Vurdering: Bygningen har god anvendelighed. Med de moderniseringer
der er foretaget på bygningen, vurderes originaliteten ikke at være i behold.
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Munderingsdepot

Bygning 81a

Facade mod syd.

Bygningen anvendes som depot og værkstedsbygning.
Bygningen er placeret på arealet umiddelbart vest for Nordlejren med
samme retninger som bygningerne i lejren.
Bygningen er i 2 etager og er opbygget med et bærende betonskelet,
der er udfyldt med ydermur af tegl. Facaden mod syd har overvejende
fag med gennemgående vinduesbånd i betonrammer. I stuetagen på
gårdsiden er der nye porte med metalbeklædning. Bygningen har sadeltag. Tagbeklædningen er delvis eternitskifer og nyere partier med
trapezplader. Tagrender og nedløb er af zink.

BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

85
1952
600m2
1070m2
339m2
Tegl
Skifer
Depot
4
2

Felter af facaden er blevet ændret, og en del af tagbeklædningen er
udskiftet.
Bygningen fremtræder i normal stand i forhold til dens anvendelse.
Vurdering: Bygningen har meget stort volumen og rummer flere anvendelsesmuligheder.

Stueplan

1 : 400
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Depotbygning

Bygning 83

Facade mod sydøst.

Depotbygning opført under besættelsen.
Bygningen er placeret ved vejen vestpå fra Nordlejren.
Bygningen er opført i træ på muret sokkel. Sadeltaget er beklædt med
tegl. Tagrender og nedløb af pvc.
Bygningen er til formålet i rimelig god stand. Tagdækningen fremstår i
god stand. Der er mindre skader på facaden. Stern- og dækbrædder
mangler vedligeholdelse.

BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale :
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

89
1941
270m2
486m2
0m2
Træ
Tegl
Depot / Garage
4
2

Vurdering: Bygningen er en primitiv depotbygning med begrænsede
anvendelsesmuligheder.

1 : 400
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Depotbygning

Bygning 84

Facade mod øst.

Bygningen anvendes som inventardepot.
Bygningen ligger på arealet vest for Nordlejren. Bygningen er placeret
midtfor i aksen af vejen fra lejren mod vest.
Facaderne er udført i blank murværk med gule tegl. Soklen er muret og
pudset. Murene er vurderet uisolerede. Midt i tagfladen sidder en markant gavlkvist med lem til opbevaringsrum i tagetagen, der også har
adgang fra gavlene. Taget er beklædt med tegl. Tagrender og nedløb
er af pvc.

BBR – nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Der er isat en ny port i gadefacadens højre side. De to større vinduer er
nyere.
Bygningen fremstår i normal stand til sit formål. Der er afskalning af
puds på soklen. Træværket er ikke blevet vedligeholdt.
Vurdering: Bygningen har anvendelsesmuligheder og miljømæssige
kvaliteter.

Stueplan

1 : 400
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Gavl mod nord.

88
1941
314m2
524m2
0m2
Tegl
Tegl
Inventardepot
4
2

Hundegård

Bygning 85

Facade mod øst.

Bygning 85 anvendes til hundegård med depot i tagetagen.
Bygningen er placeret vest for Nordlejren i omgivelserne ud til skrænten mod landingsbanerne.
Bygningen er opført i blank mur med gule tegl. Soklen er beton. Der er
en mindre tilbygning af træ. Sadeltaget er beklædt med tegl. Tagrender
og nedløb er af pvc.
Bygningen vurderes være i rimelig god stand til formålet. Træværket er
ikke vedligeholdt.
Vurdering: Bygningen har begrænset anvendelighed.
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BBR – nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

89
1941
90m2
146m2
0m2
Tegl
Tegl
Depot/Hundegård
4
2

Skure, depoter, garager m.v.
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Garage

Bygning 1c
BBR – nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Ydervægsmateriale:
Letbeton/Træ
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Skur

4
1960
160m2
148m2
Tagpap
Garage
5
2

Bygning 1e
Opført
:
Bebygget areal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Skur

1975
65m2
0m2
Jern
Eternit
Depot/Garage
5
4

Bygning 1g
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

98

1975
65m2
Jern
Eternit
Depot / Garage
5
3

Vandreservoir

10b
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Pumpehus

1941
110m2
Beton
Vandreservoir
5
2

Bygning 11a
BBR - nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

14
1941
38m2
28m2
0m2
Tegl
Tagpap
Pumpehus
5
3

Facade mod alléen.

Vandreservoir

11b
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

1941
110m2
Beton
Vandreservoir
5
2

Bygning 12a & 13a

Beskyttelsesrum
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Bygning 13a.
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1940
82m2
Tegl
Beskyttelsesrum
5
5

Hundehus

Bygning 25a
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Hundehus

1976
255m2
Træ
PVC
Hundehus
5
2

Bygning 25b
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Hundehus

1976
255m2
Træ
PVC
Hundehus
5
2

Bygning 25c
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Skur

1976
127m2
Træ
PVC
Hundehus
5
2

Bygning 25d
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :
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ca.30m2
Træ
Eternit
Depot
5
5

Beskyttelsesrum

Bygning 44c
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

1940
81m2
Tegl
Sikringsrum
5
5

1 : 400

Ammunitionsmagasin

Bygning 45
BBR- nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Skur

39
1956
136m2
112m2
0m2
Tegl
Tagpap
Magasin
5
5

Bygning 45a
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

101

ca. 25m2
Træ
Trapezplader
5
5

Vandreservoir

Bygning 53a
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale :
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Skur

1941
111m2
Beton
Beton
Vandreservoir
5
2

Bygning 53b
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Skur

1958
35m2
Eternit
Eternit
5
5

Bygning 53c
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale :
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

102

1985
24m2
Eternit
Eternit
5
2

Bygning 55

Vandfilterhus
BBR - nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Depotbygning

45
1910
90m2
Træ
Trapezplader
Vandfilterhus
5
2

Bygning 56a
BBR - nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

47
1910
13m2
Træ
Trapezplader
Depot
5
2

Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

ca. 20m2
Træ
Eternit

Skur

Skur bagved bygning 63.
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5
5

Depot

Bygning 58b
BBR –nr.
:
Opført
:
Ombygninger
:
Bebygget areal
:
Etageareal
:
Kælderareal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Facade mod syd.

53
1941
1958
115m2
101m2
0m2
Tegl
Tegl
Garage
5
4

Bygning 58c

Romneyhal
BBR - nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

409
328m2
Metalplader
Romneyhal
5
3

Bygning 344

Skur
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Bygning 344 ligger i tilknytning til infirmeriet (74).
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ca. 25m2
Træ
Tagpap
Undersøgelse
5
5

Beskyttelsesrum

Bygning 65a
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

1940
81m2
Tegl
Sikringsrum
5
5

Bygning 68a

Beskyttelsesrum
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

1940
82m2
Tegl
Sikringsrum
5
5

Bygning 69

Depotbygning
BBR – nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

105

66
1941
122m2
Træ
Tagpap
Magasin
5
5

Øvelsesbygning

Bygning 75
BBR - nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

75
1961
75m2
Tegl
Tagpap
Gasprøverum
5
4

Bygning 78d

Beskyttelsesrum
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

106

1941
81m2
Tegl
Beskyttelsesrum
5
5

Saltlager

Bygning 80
BBR – nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Transformatorbygning

1994
ca. 150m2
Trapezplader
Trapezplader
Saltlager
5
2

Bygning 80b
BBR - nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

84
1954
49 m2
Tegl
Tagpap
Transformator
5
3

Bygning 80d

Skur
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

107

34 m2
Eternit
Eternit
5
5

Romneyhal

Bygning 81
BBR- nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

406
1981
328m2
Metalplader
Metalplader
Garageanlæg
5
3

Bygning 88

Nærkamphus
BBR - nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

Nærkamphuset er opført under besættelsen, hvor der har været udskænkning for soldaterne.
Bygningsruinen er placeret ved Søndersø.
Vurdering: Ruinen vurderes at have en værdi som stedangivelse og
kulturminde.
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411
1940
107m2
Kampsten
5
5

Bunker

Bygning 89a
BBR – nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

96
1940
33m2
Beton
Bunker
5
5

Bygningen udgjorde fra 1951 til 1959 Flyvevåbnets første permanente
radarstation udrustet med en britrisk søgeradar af typen AMES 14 og
en britisk højdefinderradar af typen AMES 13. Selve radarantennerne
var placeret på det højeste punkt ved siden af bunkeren.
Vurdering: Bygningen kan have militærhistorisk interesse.
Depot

Bygning 89b
BBR – nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale:
Tagdækning
:
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

109

401
1954
10m2
Træ
Tagpap
Depot
5
5

Bygning 93

Vandopsamlingsanlæg
Vandopsamlingsanlægget ligger nord for Fruegård. Opsamlingsvand
fra lejren sendes i dag til Måløv Vandværk.
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BBR – nr.
:
Opført
:
Bebygget areal
:
Ydervægsmateriale :
Anvendelse
:
Bevaringsværdi :
Bygningstilstand :

400
1950
165m2
Beton
Vandopsamling
5
3
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Dato: 26. juni 2003

Rettelseark til 1. udg. af Bygningsregistrant maj 2003, Nordlejren, Flyvestation Værløse.

S. 2 linie 1:
I forsvarsforliget fra maj 1999 blev det besluttet at nedlægge Flyvestation Værløse som en
operativ flyvestation.
S. 2 linie 4 nedefra:
Bent Vang Jensen er major.
S. 8 linie 1:
I 1933 valgte man Lejren ved Værløse til uddannelsessted for flyvere, observatører og flyversoldater.
S. 8 linie 4:
Landingsbanerne var et trekantet område, hvor lederen af den praktiske flyveuddannelse hver
morgen udvalgte et startsted efter vindposens visning.
S. 8 - 2. afsnit:
Tyskerne angreb opstillede flyvemaskiner foran hangarerne. Tyskerne skød en dansk observationsmaskine ned, hvorved flyveren og observatøren omkom. Under modstandskampen dræbtes yderligere tre personer.
S. 9 - 2.afsnit:
Lejren benævnes fra 1951 Flyvestation Værløse. Flyvevåbenet forlader Kastrup i 1956.
S. 15 –1. afsnit:
Hærens Flyvertropper blev oprettet 1932 som afløser af Hærens Flyverkorps. På Værløse Museum er bevaret en original garnisonsuniform fra Hærens Flyvertropper 1939.
S. 33:
Bygningen blev indrettet med dagligstue i hovedfløjen….
S. 60:
Belægningsbygningen blev i 1954 hjemsted for Flyvevåbenets Sergent- og Korporalskolens
infanterilinie.
S. 61:
Bygning 20 har en overgang været hjemsted for Flyvevåbenets Sergent- og Korporalskolens
specialistlinie.

S. 66:
Bygning 14 er Kvarterbygning. Fra 1951-1959 indrettet som skole for personel til kontrol- og
varslingstjenestens radarstationer.
S. 67:
Belægningsbygningen er i dag kvarterbygning. Fra 1951-1959 indrettet som Luftforsvarscentral.
S. 77:
…Bygningen har senere huset Signaltjenesten og Flyverkommandoens Bibliotek, og er nu
kontor for Østre Bygningsadministration.
S. 85:
Bygning 24 er opført i 1955 som hovedkvarter for Træningskommandoen, og siden overtaget
af Flyvevåbnets Sergentskole. Der er nu administration.
S. 86:
I 1951 etableres Flyvevåbenets Fenrikskole i bygningen….
Bygning 67 har bevaringsværdi 2, som vist på kortbilaget.
S. 109:
Bygning 89a. Bygningen udgjorde fra 1951 til 1959 Flyvevåbnets første permanente radarstation udrustet med en britisk søgeradar af typen AMES 14 og en britisk højdefinderradar af
typen AMES 13. Selve radarantennerne var placeret på det højeste punkt ved siden af bunkeren.
Vurdering: Bygningen kan have militærhistorisk interesse.
S 111:
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