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Husenes stilretninger
Ved alle ændringer såsom ombygning, vedligeholdelse, tilbygning o. lign. skal husene bearbejdes i overensstemmelse med husets særpræg og byggeprincipper.
På kategorikortet, er alle husene i Nordby klassificeret
efter hustype. Denne klassificering er udgangspunkt
for forskellene i nogle af lokalplansbestemmelserne
og opdelingen i de tilhørende stilblade.
Hvis det ansøgte kræver en faglig vurdering eller der
er tale om en dispensations ansøgning, vil klassificeringen af hustyper, oprindelig byggestil samt registranten for Nordby danne grundlag for den faglige
vurdering.
Husene i Nordby afspejler den tid, hvori de er bygget. For de ældstes vedkommende fremtræder de ofte,
som en blanding af deres oprindelige byggeskik og senere ombygninger eller bygningsændringer.
Hovedparten af husene i Nordby er fra 1800-årene.
Fanøs ældste huse er forholdsvis lave, med lodrette
gavle og stråtage og vendt med gavlene mod øst og
vest. Husene er meget harmoniske med hensyn til
sammensætning af form og materialer.
Senere har historicismen præget mange ”skipperhuse”. Husene blev højere, fik skiffertag eller tegltag og
en betydeligt mere dekoreret facade samt vinduesindfatninger, gesimser m.v. De lidt større huse var også
alle præget af historicismen i et vist omfang samt en
typisk dansk arkitekturstil. Eksempelvis er den gamle
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navigationsskole og Realskolen, der begge stammer
fra 1800-tallets slutning, opført i røde sten og har fine
murstensdekorationer.
Arkitektonisk er Nordby varieret, men alle steder er
der en samhørighed mellem de forskellige huses stilarter, hvilket for det meste skyldes, at husene har respekteret byens struktur med gadenettet og slipperne,
der løber ned til kysten langs Langelinie og Postvejen.
Tilsammen udgør husene en enestående helhed, der
er særdeles bevaringsværdig.

I stilbladene i denne vejledning, inddeles Nordbys forskellige huse i kategorier alt efter type, karakteristika
og særkende. Husene i de 4 hovedgrupper er opdelt
i kategorier, efter den byggemåde, hvori bygningerne
fremtræder idag eller efter hvordan den oprindeligt
har set ud. Ved vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning kan stilbladenes vejledningen således hjælpe
med at skabe et harmonisk hus, hvor detaljering og
proportioner passer sammen.

Bebyggelsen inddeles i følgende 4 overordnede kategorier med 2-3 underkategorier i hver:
-De traditionelle stråtægte huse
-De teglhængte huse
-Gavlkarmhusene
-Trempelhusene

1 De traditionelle stråtægte huse

a

b

c

a

b

a

b

c

a

b

c

2 De teglhængte huse

3 Gavlkarmhusene

4 Trempelhusene
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Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i
facaderne, kun bestående af en synlig rem og en stolpe under hver bjælkeende for hvert fag - betegnes som stængemur. Disse
ældste huse kan stamme helt tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, og byggemåden fastholdtes op til omkring år 1800. Husene
er altid stråtækte og typisk uden tagkviste og arkengab. Gavltrekanterne er fuldt bræddebeklædte med et eller to småvinduer
og har ofte en luge. Facaderne står i blankt murværk i røde/rødbrune sten, muret mellem bindingsværksstolperne. Vinduerne
er ret lave og brede og hvidmalede af træ med små ruder i kitfals. Dørene er oprindelig glatte revledøre, evt. som halvdøre, som
senere typisk er udskiftet med nyere 1-fløjede fyldingsdøre af enkel type.

traditionelle huse 1a
Med bindingsværk og stråtækt heltag med spidsgavle.
Skorstenspibe

Tagkviste

Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet. Lige skorstenspiber
med udkraget musetrappe var tidligere almindelige.

Tagkviste hører karakteristisk ikke til denne hustype. En
evt. tagkvist skal udformes i trapezform med torammede
vinduer med 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3 ruder i højden. Alternativt en lille kvist med halvcirkelformet vindue med 2 eller 3 radiale sprosser, eller med vindue med 2-rudet vandret ramme. Kvistene skal placeres
min. 1 fag fra gavle, og 2 fag fra arkengab og andre kviste.
Kvistspejl af glatte min. 150 mm brede glatte lodretstillede
brædder. Evt. med 100-120 mm. bred vindskede. Bræddespejl og vindskede males dækkende grøn. Vindue males
dækkende hvid.

Mønning
Græstørv oplagt på klink. Inddækning under skorstenspibe af klinklagte brædder eller af græstørv. Mønning kan
afdækkes med galvtrådnet.

Tagtækning
Traditionel stråtagstækning med 15-20 cm udhæng over
gavle og ca. 15 cm sideudhæng målt i underkanten af taget. Tagfoden afsluttes 5-15 grader udad/opad. Gavlender
afsluttes lodret og vinkelret på tagfladen og kan afdækkes
med galvtrådnet.

Arkengab
Arkengab hører karakteristisk ikke til denne hustype, men
findes på nogle. Evt. arkengab har muret spejl som husets
facademur og 1- eller 2-fløjet luge af glatte brædder og
evt. overruder i karmen. Karm og luge males dækkende
grøn.
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Gavltrekanter
Gavlbrædder skal have min. 15 cm dækbredde. Vindskeder skal have min. 17 cm dækbredde og profileret underkant. Gavlbeklædninger føres til underkant af gesims eller
overkant af synlig rem. Gavlbeklædninger og vindskeder
males dækkende grøn eller rød.

Gavlvinduer
I gavltrekanter kan isættes vinduer max. i størrelse som
façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner eller kan være kvadratiske 4-rudede, hjørnestillede

småvinduer eller en luge udført i gavlbeklædningen.
Der kan kun isættes 1 vindue i hver gavl, midt under
kiplinien, mindre vinduer evt. parvist. Vinduer males
dækkende i hvid eller i gavlens farve. Luger males i gavlens farve.

Gesimser
Langsider afsluttes foroven typisk med en synlig rem,
derover udstukne bjælkeender, og mellem disse et skråtstillet bræt (sugfjæl) eller en skråtstillet udmuring som
rulle- eller standerskifte. En gesims muret med et enkelt
led ovenpå remmen kan forekomme. Rem og bjælkeender males dækkende grøn eller rød, brædt og murværk
hvidtes. Udmuringen kan også stå i blankt murværk
som facaderne.

Facader
Murværk i husets langsider er 1/2 stens mur i ½ stens
løberforbandt mellem lodrette stolper placeret under en
synlig rem/under hver bjælkeende. Murværk i gavle enten tilsvarende eller 1/1 stens murværk i krydsforbandt
uden stolper. Stolper males dækkende røde eller grønne.
Murværk i blank mur i røde sten, glat fuget med rød/
brun/sort-farvet mørtel og afstreget med tynd hvid fu-

geafstegning i løberforbandt. Murværket kan være skuret, pudset og/eller malet.

Sokkel
Egentlig sokkel findes sjældent. Muret sokkelkant eller
synlige syldsten kan forekomme under stolper og murværk. Sokkel kan markeres med sort ”tjære” eller hvidtning.

Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals.
Vinduer er 1- og 2- rammede med 6-rudede rammer i
karm. 2-rammede vinduer hængsles på midterposten.
Mindre vinduer af træ, f.eks. 4-rudede rektangulære eller kvadratiske, kan forekomme i forbindelse med døre,
i tidligere staldender eller i gavle. Luger i trækarm kan
forekomme som 1- eller 2- fløjede udført i glatte brædder, evt. med småruder. 2-fløjede luger placeres i vindueshøjde (lo-luger), mens 1- fløjede luger – evt. med kvadratiske overruder i karmen – placeres lavt ved gulvet
(svine- og fåreliuger). Vinduesrammer og -karme males
dækkende hvid med hvid kitning, lugerne males dækkende grøn eller rød, ruder i luger evt. med hvid kitning.
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Døre
Yderdøre er indadgående 1-fløjede døre af glatte brædder
(revledøre) eller enkle fyldingsdøre, begge typer i trækarm. Mindre enkeltruder kan forekomme i begge typer.
I tidligere staldender kan forekomme halvdøre af glatte
brædder ligeledes i trækarm. Vinterdøre af glatte brædder udenpå en eller flere af huset ovennævnte døre kan
forekomme. Døre males dækkende grøn eller rød, ruder i
døre evt. med hvid kitning.

Beslag, ankre
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler. Dørhængsler er
aldrig synlige udefra. Dørgreb kan være klinkegreb eller
smedede håndtag. Øvrige beslag er typisk nagler fastgjort
i stolper lige under remmen. Bjælkeankre forekommer
sjældent.
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I perioden fra ca. 1800 til 1850 blev der opført en række grundmurede huse og samtidig blev mange af de tidligere bindingsværkshuse ombygget og fornyet med grundmur. De 2 hustyper minder meget om hinanden, men de nye grundmurede huse
er ofte bygget med lidt større husdybde og murhøjde.
Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og ”modernisere” de ældre huse, hvor bindingsværket i
ydermurene udskiftedes med grund- og pillemur. Facademurene, der som regel kun er af 1/2-stens murværk, er forstærket
med en fortykning – en murpille – under hver bjælkeende/for hvert fag. Betegnes som pillemur. Gavlmurene er ofte 1/1-stens
murværk.Murremmen er stadig synlig udvendig ved pillemuren, men afløses af en muret gesims, hvor facademuren er 1/1
sten tyk. Ved ombygninger er der ofte muret en gesims oven på bjælkeremmen. Gavltrekanterne er nu kun bræddebeklædte
over hanebåndshøjden, og arkengabet indføres på såvel nye som ”moderniserede” huse.
Vinduerne er fortsat mest 2-rammede med 6-rudede rammer, mens halvdøre i hovedindgange erstattes af heldøre som revledøre eller enkle fyldingsdøre.

traditionelle huse 1B

Med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter og stråtækt heltag med spidsgavle.
Skorstenspibe

kende grøn, sprosser og kitfalse evt. hvidmalede.

Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet.

Tagkviste

Mønning
Græstørv oplagt på klink. Inddækning under skorstenspibe af klinklagte brædder eller af græstørv. Mønning kan
afdækkes med galvtrådnet.

Tagdækning
Traditionel stråtagstækning med 15-20 cm udhæng over
gavle og ca. 15 cm sideudhæng målt fra gesimsen i inder/
undersiden af taget. Tagfoden afsluttes 5-15 grader udad/
opad. Gavlender afsluttes lodret og vinkelret på tagfladen
og kan afdækkes med galvtrådnet.

Arkengab
Arkengab hører karakteristisk til denne hustype. Arkengabet er enten buet som en halvcirkel eller trekantet med
et muret spejl som husets facademur og 2-fløjet luge af
glatte brædder og evt. overruder i karmen. Facadens gesims afbrydes et stykke inde under arkengabet i lighed
med bokshoveder i gavlene. Karm og luge males dæk-
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Tagkviste på denne hustype udformes i trapezform med
vinduer 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3 ruder
i højden. Alternativt eller supplerende små kviste med
halvcirkelformet vindue med radiale sprosser, eller med
vindue med 2-rudet vandret ramme. Kvistene skal placeres min. 1 fag fra gavle, og 2 fag fra arkengab og andre
kviste. Kvistspejl af glatte min. 150 mm brede glatte brædder. Evt. med 100-120 mm bred vindskede. Bræddespejl
og vindskeder males dækkende grøn. Vinduer males dækkende hvid.

Gavltrekanter
Gavltrekanter af brædder udgør max. 5/8 af højden fra kip
til bjælkelag. Gavlbrædder skal have min. 15 cm dækbredde. Vindskeder skal have min. 17 cm dækbredde og profileret underkant. Gavlbeklædninger føres til underkant af
gesims eller overkant af synlig rem. Gavlbeklædninger og
vindskeder males dækkende grøn, rød eller mørkeblå.

Gavlvinduer
I gavltrekanter kan isættes vinduer max. i størrelse som

façadevinduer. Vinduerne holdes under gavltrekanten af
brædder eller skærer op i denne, ideelt i samme proportioner som forholdet mellem bræddegavl/mur I gavltrekanten. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner eller
kan være kvadratiske 4-rudede, hjørnestillede småvinduer
og/eller en luge I murværket. Vinduer males dækkende i
hvid som øvrige vinduer. Luger males i bræddegavlens
farve.

Gesimser
Langsider afsluttes foroven med en muret gesims, oftest i
2 led med det nederste led 1 skifte højt og det øverste led 2
skifter højt. Gesimser kan være muret oven på den synlige
rem. Gesimser hvidtes.

Facader
Murværk i husets langsider er typisk 1/2 stens mur i løberforbandt Murværk i gavle enten tilsvarende eller 1/1
stens murværk i krydsforbandt. Murværk i blank mur i
røde sten, glat fuget med rød/brun/sort-farvet mørtel og
afstreget med tynd hvid fugeafstegning i forbandtet. Murværket kan være skuret, pudset og/eller malet. Stik over
vinduer og døre er 1/2 til 1/1 sten høje.

Sokkel
Muret sokkel med 1/4 stens fremspring kant med sort
”tjære” eller hvidtning.

Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals. Vinduer er 1- og 2- rammede med 6-rudede rammer i karm.
2-rammede vinduer hængsles på midterposten. Mindre
vinduer, f.eks. 4-rudede rektangulære eller kvadratiske,
kan forekomme i forbindelse med døre, i tidligere staldender eller i gavle. Luger i trækarm kan forekomme som 1eller 2-fløjede udført i glatte brædder, evt. med småruder
2-fløjede luger placeret i vindueshøjde (lo-luger), mens 1fløjede luger – evt. med kvadratiske overruder i karmen –
placeret lavt ved gulvet (svine- og fåreluger). Vinduesrammer og -karme males dækkende hvid med hvid kitning,
lugerne males dækkende grøn eller rød, ruder i luger evt.
med hvid kitning.

Døre
Yderdøre er indadgående 1- eller 2-fløjede fyldingsdøre i
trækarm. Ruder kan forekomme enten udskåret i den øverste vandrette fylding eller i det/de øverste fyldingsfelt(er).
I tidligere staldender kan forekomme halvdøre af glatte
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brædder ligeledes i trækarm. Vinterdøre af glatte brædder
udenpå en eller flere af huset ovennævnte døre kan forekomme. Døre males dækkende grøn, rød eller blå, ruder i
døre evt. med hvid kitning.

Beslag, ankre
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler Luger har udvendige stabelhængsler. Dørhængsler er aldrig synlige udefra. Dørgreb kan være klinkegreb eller smedede håndtag.
Bjælkeankre forekommer som lige eller som kroge og
gavlankre er ofte udformet som bogstaver (ejerinitialer)
eller som tal. Øvrige beslag er typisk kroge for brandslukningsredskaber fastgjort i facademurværket.
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Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som regel
altid af 1/1-stens murværk, der afsluttes under taget af en
muret 2- eller 3-leds gesims.Vinduer med 8-rudede rammer og 2-fløjede hoveddøre med fyldinger, som på husene
med tegltag, vinder indpas.

traditionelle huse 1C
Med grundmur og murede gavltrekanter og stråtækt heltag med spidsgavle

Skorstenspibe

Tagkviste

Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet.

Tagkviste på denne hustype udformes i trapezform med
vinduer 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3 ruder i
højden eller 3 ruder i højden, når facadevinduer er 4 ruder
i højden. Alternativt eller supplerende kan forekomme
små kviste med et halvcirkelformet vindue med 2 eller 3
radiale sprosser, eller med et vindue med 2-rudet vandret
ramme. Kvistene skal placeres min. 1 fag fra gavle, og 2
fag fra arkengab og andre kviste. Kvistspejl af glatte min.
150 mm brede glatte brædder. Evt. med 100-120 mm bred
vindskede. Bræddespejl og vindskeder males dækkende
grøn. Vinduer males dækkende hvid.

Mønning
Græstørv oplagt på klink. Inddækning under skorstenspibe af klinklagte brædder eller af græstørv. Mønning kan
afdækkes med gavl- trådnet.

Tagdækning
Traditionel stråtagstækning med 15-20 cm udhæng over
gavle og ca. 15 cm sideudhæng målt i inder/undersiden
af taget. Tagfoden afsluttes 5-15 grader udad/opad. Gavlender afsluttes lodret og vinkelret på tagfladen og kan afdækkes med gavl- trådnet.

Arkengab
Arkengab hører karakteristisk til denne hustype. Arkengabet er enten buet som en halvcirkel eller trekantet med
muret spejl som husets facademur i øvrigt, og en 1- eller
2-fløjet luge af glatte brædder, evt. med overruder i karmen. Facadens gesims afbrydes et stykke inde under arkengabet i lighed med bokshoveder i gavlene.

14

Gavltrekanter
Gavltrekanter er fuldt murede og afsluttes under taget
med en 1-, 2- eller 3-leddet gesims. I bjælkelagshøjde kan
forekomme et let fremhævet, 2-4 skifter højt bånd. Murværket som facademur i øvrigt, gesimser og bånd hvidtes.
Enkelte huse har halvvalmet tag.

Gavlvinduer
I gavltrekanter kan isættes 1 eller flere vinduer max. i størrelse som façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende
proportioner eller kan være kvadratiske 4-rudede, hjørne-

stillede småvinduer, mindre støbejernsvinduer og/eller 1
luge i murværket. Vinduer males dækkende i hvid som
øvrige vinduer. Luger males i farve som udvendige døre.

Gesimser
Langsider afsluttes foroven med en muret gesims, oftest
i 2 led med det nederste led 1 skifte højt og det øverste
led 2 skifter højt, udkraget 2-3 cm pr. led. Gesimser i 3
led og/eller forskellige hulkehl/kvartstav- former kan forekomme. Gesimser hvidtes.

Facader
Murværk i husets langsider er typisk 1/1 stens mur i
krydsforbandt. Murværk i gavle tilsvarende. Murværk
i blank mur i røde sten, glat fuget med rød/brun/sortfarvet mørtel og afstreget med tynd hvid fugeafstegning
i forbandtet. Murværket kan være skuret, pudset og/eller
malet. Stik over vinduer er 1/2 til 1/1 sten høje.

Sokkel
Muret sokkel med 1/4 stens eller i flere led fremspringende
kant, eventuelt i hulkehl/kvartstaf-form, blankt murværk
som facade eller med sort ”tjære” eller hvidtning.

Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals.
Vinduer er 1- og 2- rammede med 6-eller 8-rudede rammer i karm. Mindre vinduer af træ eller støbejern, f.eks.
4-rudede rektangulære eller kvadratiske, kan forekomme
i forbindelse med døre, i tidligere staldender eller i gavle.
Luger i trækarm kan forekomme som 1- eller 2- fløjede
udført i glatte brædder, evt. med småruder. 2-fløjede luger placeret i vindueshøjde (lo-luger), mens 1- fløjede luger – evt. med kvadratiske overruder i karmen – placeret
lavt ved gulvet (svine- og fåreluger). Vinduesrammer og
-karme males dækkende hvid med hvid kitning, lugerne
males dækkende grøn eller
rød, ruder i luger evt. med hvid kititning.

Døre
Yderdøre er indadgående 1- eller 2-fløjede fyldingsdøre
i trækarm. Ruder kan forekomme enten udskåret i den
øverste fylding eller i det/de øverste fyldingsfelt(er). I
tidligere staldender kan forekomme hel- eller halvdøre
af glatte brædder ligeledes i trækarm Vinterdøre af glatte
brædder udenpå en eller flere af
Huset ovennævnte døre kan forekomme. Døre males
dækkende grøn, rød eller blå, ruder i døre evt. med hvid
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kitning.

Beslag, ankre
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler. Luger har udvendige stabelhængsler. Dørhængsler er aldrig synlige udefra.
Dørgreb kan være støbte eller smedede håndtag i falle- eller klinkelåse. Bjælkeankre forekommer ofte med eller
uden kroge, og gavlankre er ofte udformet som bogstaver
(ejerinitialer) eller som tal. Øvrige beslag er typisk kroge
for brandslukningsredskaber fastgjort i facademurværket.
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Denne hustype fra 1840-60’erne adskiller sig - bortset fra tagformen og –dækningen - ikke væsentligt fra den grundmurede,
stråtækte. Det halvvalmede tegltag er et typisk sydvestjysk træk, der i 1840’erne er nået til Fanø på de mere eller mindre officielle bygninger (tinghus, skole), hvor de stråtækte huse ellers i modsætning til selv det nærmeste fastland og naboøerne
(næsten) uden undtagelse havde og stadig har spidsgavle. Det kan i flere tilfælde følges, at bygmesteren eller bygherren til
denne hustype netop kommer til Fanø fra fastlandet.
Vinduer med 8-rudede og rammer 2-fløjede hoveddøre med fyldinger vinder indpas i de større huse.

Grundmur og tegltag 2A
Med grundmur og teglhængt heltag med halvvalme
Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet.

caden i øvrigt. Zinkbeklædninger på flunker kan males
røde, mens bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Karm og
luge males som husets yderdøre.

Rygning
Rygning på hovedtag samt på grater af rygningssten i tegl
oplagt i mørtel.

Tagkviste
En evt. tagkvist udformes ved større tagflader med teglhængt sadeltag i samme hældning som hovedtaget.
2-rammede kvistvinduer med 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3 ruder i højden eller 3 ruder i højden, når
facadevinduer er 4 ruder i højden. Tagkvistens tag kan
helvalmes. Kvistflunker udføres brædde- eller zinkbeklædte. Alternativt – og især på mindre tagflader – kan
kviste udføres helt zinkbeklædte, enten med lavt sadeltag
eller med buet tag. Normalt forekommer kun én kvisttype
på huset, evt. sammen med en facadekvist. Pult- og taskekviste forekommer ikke på denne hustype. Kvistene skal
placeres min. 1 fag fra gavle, og 2 fag fra facadekviste og
andre kviste. Gesimser og bånd hvidtes/hvidmales. Zinkbeklædninger på kvisttage males ikke. Zinkbeklædninger
på flunker kan males røde, mens bræddebeklædninger
males som husets yderdøre. Vinduer males som husets
øvrige vinduer.

Tagdækning
Røde vingetegltagsten, normalt i ”lille model”, mens ”stor
model” vil kunne anvendes på større tagflader.
Facadekvist (gavlkvist)
Evt. facadekvist kan formes som en frontkvist eller en
gavlkvist - i princippet 2 forskellige størrelser. Kvisten
har sadeltag og muret spejl/façade, flunker i murværk,
brædde- eller zinkbeklædte. Kvistens tag kan helvalmes.
Vinduer i kvisten som i facaden i øvrigt eller 1- eller 2-fløjet luge af glatte brædder med evt. overruder i karmen.
Kvistens bredde skal tilpasses husets fagdeling og placeres
ofte midt i façade, ofte over hovedindgangsdøren, men
min. 1 fag fra gavle. Murværk, gesimser og bånd som fa-
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Gavlvinduer
I gavle under halvvalme kan isættes vinduer max. i størrelse som façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende
proportioner eller kan være kvadratiske 4-rudede, hjørnestillede småvinduer eller 1- eller 2-fløjet luge af glatte
brædder med evt. overruder i karmen. Vinduer og luger
isættes kun midt i eller symmetrisk omkring midtlinjen.
Vinduer males som husets øvrige vinduer. Luger males i
yderdørenes farve.
Gesimser
Langsider afsluttes foroven med en muret gesims, oftest i
2 led med det nederste led 1 skifte højt og det øverste led
2 skifter højt, udkraget 2-3 cm pr. led. Gesimser i 3 led og/
eller forskellige hulkehl/kvartstaf-former kan forekomme.
Gavlgesimser langs tagkanten og under halvvalmen er oftest i 1 eller 2 led, 2 eller 3 skifter høj, udkraget
2-3 cm pr. led. På gavle i bjælkelagshøjde kan forekomme
et let fremhævet, 2-4 skifter højt bånd. Gesimser hvidtes.
Facader
Murværk i husets langsider er typisk 1/1 stens mur i kryds-

forbandt. Murværk i gavle tilsvarende. Murværk i blank
mur i røde sten, glat fuget med rød/brun/sort-farvet mørtel og afstreget med tynd hvid fugeafstegning i forbandtet.
Murværket kan være skuret, pudset og/eller malet. Stik
over vinduer og døre er 1/2 til 1/1 sten høje.
Sokkel
Muret sokkel med fremspringende kant i 1 eller flere led,
blankt murværk som façade eller pudset med sort ”tjære”
eller hvidtning.
Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals. Vinduer er 1- og 2- rammede med 6-eller 8-rudede rammer i
karm. 4-rammede vinduer med 4-rudede overrammer og
6-rudede underrammer kan forekomme. Mindre vinduer
af træ, f.eks. 4-rudede rektangulære eller kvadratiske, kan
forekomme i forbindelse med døre, i tidligere staldender
eller i gavle. Luger i trækarm kan forekomme som 1- eller 2- fløjede udført i glatte brædder, evt. med småruder.
2-fløjede luger placeres i vindueshøjde (lo-luger), mens
1- fløjede luger – evt. med kvadratiske overruder i karmen – placeres lavt ved gulvet (svine- og fåreliuger). Vin-
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duesrammer og -karme males dækkende hvid med hvid
kitning, lugerne males dækkende grøn, rød eller blå, ruder
i luger evt. med hvid kitning.
Døre
Yderdøre (bagdøre) er indadgående 1-fløjede døre eller
halvdøre af glatte brædder (revledøre) i trækarm. Hoveddøre er enkle 1- og 2-fløjede fyldingsdøre i trækarm. Mindre enkeltruder kan forekomme i alle typer. Døre males
dækkende grøn, rød eller blå, ruder i døre evt. med hvid
kitning.
Beslag, ankre
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler Luger har udvendige stabelhængsler. Dørhængsler er aldrig synlige udefra. Dørgreb kan være klinkegreb eller smedede håndtag.
Bjælkeankre forekommer ofte med eller uden kroge, og
gavlankre er ofte udformet som bogstaver (ejerinitialer)
eller som tal.
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Denne hustype fra 1840-60’erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsentligt fra den
grundmurede med halvvalmet tegltag eller den tilsvarende samtidige stråtækte.

Grundmur og tegltag 2B

Huse med grundmur og teglhængt heltag med spidsgavle

Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet.
Rygning
Rygning af rygningssten i tegl oplagt i mørtel.
Tagdækning
Røde vingetegltagsten, normalt i ”lille model”, mens ”stor
model” vil kunne anvendes på større tagflader.
Arkengab
Evt. facadekvist kan formes som en frontkvist eller en
gavlkvist - i princippet 2 forskellige størrelser. Kvisten har
sadeltag og muret spejl/façade, flunker i murværk, brædde- eller zinkbeklædte. Kvistens gavl udformes som husets
hovedgavle. Vinduer i kvisten som i facaden i øvrigt eller
1- eller 2-fløjet luge af glatte brædder med evt. overruder i
karmen. Kvistens bredde skal tilpasses husets fagdeling og
placeres ofte midt i façade, ofte over hovedindgangsdøren,
men min. 1 fag fra gavle. Murværk, gesimser og bånd som
facaden i øvrigt. Zinkbeklædninger på flunker kan males
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røde, mens bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Karm og
luge males som husets yderdøre.
Tagkviste
En evt. tagkvist skal udformes med teglhængt sadeltag i
samme hældning som hovedtaget. 2-rammede kvistvinduer med 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3 ruder
i højden eller 3 ruder i højden, når facadevinduer er 4 ruder i højden. Kvistflunker og spejl udføres brædde- eller
zinkbeklædte. Alternativt kan kviste udføres både med
zinkbeklædt lavt sadeltag og flunker eller som buet, zinkbeklædt kvist. En lille zinkdækket kvist med halvcirkelformet vindue med 2 eller 3 radiale sprosser, eller med
vindue med 2-rudet vandret ramme Kan forekomme.
Normalt forekommer kun én kvisttype på huset, evt. sammen med en facadekvist. Pult- og taskekviste forekommer
ikke på denne hustype. Kvistene skal placeres min. 1 fag
fra gavle, og 2 fag fra facadekviste og andre kviste. Gesimser og bånd hvidtes/hvidmales. Zinkbeklædninger på
flunker kan males røde, mens bræddebeklædninger males
som husets yderdøre. Vinduer males som husets øvrige
vinduer

Gavlvinduer
I gavle kan isættes vinduer max. i størrelse som façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner eller
kan være kvadratiske 4-rudede, hjørnestillede småvinduer
eller 1- eller 2-fløjet luge af glatte brædder med evt. overruder i karmen. Vinduer og luger isættes kun midt i eller
symmetrisk omkring midtlinjen. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Luger males i yderdørenes farve.
Gesimser
Langsider afsluttes foroven med en muret gesims, oftest i
2 led med det nederste led 1 skifte højt og det øverste led
2 skifter højt, udkraget 2-3 cm pr. led. Gesimser i 3 led og/
eller forskellige hulkehl/kvartstav-former kan forekomme.
Gavlgesimser langs tagkanten er oftest i 1 eller 2 led, 2 eller
3 skifter høj, udkraget 2-3 cm pr. led. På gavle i bjælkelagshøjde kan forekomme et let fremhævet, 2-4 skifter højt
bånd. Gesimser hvidtes.
Facader
Murværk i husets langsider er typisk 1/1 stens mur i krydsforbandt. Murværk i gavle tilsvarende. Murværk i blank
mur i røde sten, glat fuget med rød/brun/sort-farvet mør-

tel og afstreget med tynd hvid fugeafstegning i forbandtet.
Murværket kan være skuret, pudset og/eller malet. Stik
over vinduer og døre er 1/2 til 1/1 sten høje.
Sokkel
Muret sokkel med fremspringende kant i 1 eller flere led,
blankt murværk som façade eller pudset med sort ”tjære”
eller hvidtning.
Vinduer
Vinduer og luger Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals. Vinduer er 1- og 2- rammede med 6-eller 8-rudede rammer i karm. 4-rammede vinduer med
4-rudede overrammer og 6-rudede underrammer kan
forekomme. Mindre vinduer af træ eller støbejern, f.eks.
4-rudede rektangulære eller kvadratiske, kan forekomme
i forbindelse med døre, i tidligere staldender eller i gavle.
Luger i trækarm kan forekomme som 1- eller 2- fløjede
udført i glatte brædder, evt. med småruder. 2-fløjede luger placeres i vindueshøjde (lo-luger), mens 1- fløjede luger – evt. med kvadratiske overruder i karmen – placeres
lavt ved gulvet (svine- og fåreliuger). Vinduesrammer og
-karme males dækkende hvid med hvid kitning, lugerne
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Grundmur og tegltag 2B
males dækkende grøn, rød eller blå, ruder i luger evt. med
hvid kitning
Døre
Yderdøre (bagdøre) er indadgående 1-fløjede døre eller
halvdøre af glatte brædder (revledøre) i trækarm. Hoveddøre er enkle 1- og 2-fløjede fyldingsdøre i trækarm. Mindre enkeltruder kan forekomme i alle typer. Døre males
dækkende grøn, rød eller blå, ruder i døre evt. med hvid
kitning.
Beslag, ankre
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler Luger har udvendige
stabelhængsler. Dørhængsler er aldrig synlige udefra. Dørgreb kan være klinkegreb eller smedede håndtag. Bjælkeankre forekommer ofte med eller uden kroge, og gavlankre
er ofte udformet som bogstaver (ejerinitialer) eller som tal.
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Facadekvist/gavlkvist
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KØBSTADSHUSE – Huse med gavlkamme. (Huse fra slutnin 1800 årene)
Købstadshusene ligner de øvrige senklasisistiske huse fra 1850-1880, men de har ligesom samtidige huse i Varde og Esbjerg
gavlkamme, enten lige afskårne eller svungne Denne hustype fra 1860-90’erne adskiller sig fra den halvvalmede og den spidsgavlede især ved at gavlmuren er ført op over tagfladen og afsluttet i en gavlkam. Hustypen har stadig en klar og tydelig fagdeling – også selv om bjælker/spær ikke følger denne - og er en klar videreførelse af længehuset i de typisk lokale byggetraditioner,
men tilsat inspiration fra især de nærmeste danske og formentlig også udenlandske byer langs vadehavskysten.
Sammen med gavlkammene indføres også andre udsmykningsdetaljer på de ”finere” og senere huse af typen som trukne (profilerede) gesimser, indfatninger, sålbænke og bånd.
Vinduer med 3-rudede rammer og buede overkarme/rammer vinder indpas, og fyldingsdørene forfines.

gavl huse 3a

Huse med grundmur og tegl- eller skiferdækket heltag med lige gavlkamme

Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet. Skorstenspiben kan
også være af støbt/keramisk materiale på en affaset muret
og pudset sokkel.
Rygning
Tegl: Rygning på hovedtag af rygningssten i tegl oplagt i
mørtel.
Skifer: Rygning af zink på brædder eller af skifersten.
Tagdækning
Tegl: Røde vinge tegltagsten, normalt i “lille model”, mens
“stor model” vil kunne anvendes på større tagflader.
Skifer: Sorte fuldkantede natur- eller eternitskifre, typisk 30
x 60 cm lagt i flerlagsdækning.
Facadekvist (gavlkvist)
Evt. facadekvist kan formes som en frontkvist, eller en
gavlkvist - i princippet 2 forskellige størrelser. Kvisten har
sadeltag og muret spejl/façade med gavlkam i form som
husets hovedgavle, flunker i murværk, brædde- eller zink-
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beklædte og ved skifertag også skiferbeklædte. Vinduer
i kvisten som i facaden i øvrigt eller 1- eller 2-fløjet luge
af glatte brædder med evt. overruder i karmen. Kvistens
bredde skal tilpasses husets fagdeling og placeres ofte midt
i facade, ofte over hovedindgangsdøren, men min. 1 fag
fra gavle. Murværk, gesimser og bånd som facaden i øvrigt. Zinkbeklædninger på flunker kan males røde, mens
bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer
males som husets øvrige vinduer. Karm og luge males som
husets yderdøre.
Tagkviste
En evt. tagkvist skal udformes med tegl- eller skiferdækket
sadeltag i samme hældning som hovedtaget. 2-rammede
kvistvinduer med 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3
ruder i højden eller 3 ruder i højden, når facadevinduer er 4
ruder i højden. Kvistflunker og spejl udføres brædde- eller
zinkbeklædte og ved skifertag også skiferbeklædte. Alternativt kan kviste udføres zinkbeklædte enten
med lavt sadeltag eller buet tag. Normalt forekommer kun
én kvisttype på huset,
evt. sammen med en facadekvist. Pult- og taskekviste forekommer ikke på denne
hustype. Kvistene skal placeres min. 1 fag fra gavle, og 2

fag fra facadekviste og andre kviste. Gesimser og bånd
hvidtes/hvidmales. Zinkbeklædninger på flunker kan
males røde, mens bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer males som husets øvrige vinduer.
Gavlvinduer
I gavle kan isættes vinduer max. i størrelse som façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner
eller kan være småvinduer af støbejern eller 1- eller 2fløjet luge af glatte brædder med evt. overruder i karmen.
Der kan kun isættes vinduer midt i eller symmetrisk omkring midtlinjen. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Luger males i yderdørenes farve.
Gesimser
Langsider afsluttes foroven med en muret gesims, oftest
i 3 led med det nederste led 1 skifte højt, det mellemste
2 skifter højt og det øverste led 1 skifte højt, udkraget
2-3 cm pr. led. Trukne (profilerede) gesimser i forskellige
hulkehl/ kvartstaf-former eller med tandsnitskifte kan
forekomme. På gavle i bjælkelagshøjde kan forekomme
et let fremhævet, 2-4 skifter højt bånd. Gesimser hvidtes.
Facader

Murværk i husets langsider er typisk 1/1 stens mur i
krydsforbandt. Murværk i gavle tilsvarende. Murværk
i blank mur i røde sten, glat fuget med rød/brun/sortfarvet mørtel og afstreget med tynd hvid fugeafstegning
i forbandtet. Murværket kan være skuret, pudset og/eller
malet. Ved hushjørner forekommer ofte flade, pudsede
og hvidtede lisener. Vinduesåbninger er ofte buede. Stik
over vinduer 1/2 til 1/1 sten høje. Omkring vinduer og
døre er ofte trukne (profilerede) indfatninger, sålbænke
under vinduer er ligeledes ofte trukne (profilerede), og
kan være gennemgående under flere vinduer.
Gavlkamme
er gavlens murværk, der er ført op over tagfladen, parallelt med denne og afsluttet enten i glat plan med gavlmuren eller som let fremspringende. Gavlkammen har
oftest en vandret fodtak i enten svunget eller skarp overgang fra den skrå gavlkam.
Gavlkamme er pudsede og hvidtede.
Sokkel
Muret sokkel med fremspringende kant i 1 eller flere led,
eventuelt i hulkehl/kvartstav-form, blankt murværk som
facade eller pudset med sort “tjære”
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eller hvidtning.
Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals.
Vinduer er 1- og 2- rammede med 3-, 6-eller 8-rudede
rammer. Vinduer og døre kan have buet overkant. Mindre vinduer af støbejern kan forekomme i forbindelse med
døre, i tidligere staldender eller i gavle. Luger i trækarm
kan forekomme som 1- eller 2- fløjede udført i glatte brædder, evt. med småruder. Vinduesrammer og -karme males
dækkende hvid, grøn. grå eller blå, luger males som døre.
Døre
Yderdøre er indadgående oftest 2- fløjede fyldingsdørei
trækarm. I tidligere staldender kan forekomme halvdøre af
glatte brædder ligeledes i trækarm. Døre males dækkende
grønne, rødbrune, grå, mørkeblå eller hvide.
Beslag, ankre
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler. Luger har udvendige stabelhængsler. Dørhængsler er aldrig synlige udefra.
Dørgreb kan være klinkegreb eller smedede håndtag. Bjælkeankre forekommer oftest som gavlankre, der er udformet som bogstaver (ejerinitialer) eller som tal.
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Denne hustype fra 1865-90’erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen har stadig en klar og
tydelig fagdeling, og er en klar videreførelse af længehuset i de typisk lokale byggetraditioner, men tilsat inspiration fra de
nærmeste danske og formentlig også udenlandske byer langs vadehavskysten.
På huse med de svungne ”hollandske” gavlkamme bruges ofte flere udsmykningsdetaljer som trukne (profilerede) gesimser,
indfatninger, sålbænke og bånd end det er tilfældet på huse med lige gavlkamme.
Vinduer med 1- og 2-rudede rammer og buede overkarme/rammer og med vandret post vinder indpas med denne hustype, og
fyldingsdørene forfines yderligere.

gavl huse 3b

Huse med grundmur tegl- eller skiferdækket heltag med svungne ”hollandske” gavlkamme

Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet. Skorstenspiben kan
også være af støbt/keramisk materiale på en affaset muret
og pudset sokkel.
Rygning
Tegl: Rygning på hovedtag af rygningssten i tegl oplagt i
mørtel. Skifer: Rygning af zink på brædder eller af skifersten.
Tagdækning
Tegl: Røde vinge tegltagsten, normalt i ”lille model”, mens
”stor model” vil kunne anvendes på større tagflader. Skifer:
Sorte fuldkantede natur- eller eternitskifre , typisk 30 x 60
cm lagt i flerlagsdækning.
Facadekvist (gavlkvist)
Evt. facadekvist kan formes som en frontkvist, eller en
gavlkvist - i princippet 2 forskellige størrelser. Kvisten har
sadeltag og muret spejl/facade med svungen gavlkam i

30

form som husets hovedgavle, flunker i murværk, bræddeeller zinkbeklædte og ved skifertag også skiferbeklædte.
Vinduer i kvisten som i facaden i øvrigt eller 1- eller 2-fløjet
luge af glatte brædder med evt. overruder i karmen. Kvistens bredde skal tilpasses husets fagdeling og placeres ofte
midt i facade, ofte over hovedindgangsdøren, men min. 1
fag fra gavle. Murværk, gesimser og bånd som facaden i
øvrigt. Zinkbeklædninger på flunker kan males røde, mens
bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer
males som husets øvrige vinduer. Karm og luge males som
husets yderdøre.
Tagkviste
En evt. tagkvist skal udformes med tegl- eller skiferdækket
sadeltag i samme hældning som hovedtaget. 2-rammede
kvistvinduer med 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3
ruder i højden eller 3 ruder i højden, når facadevinduer er
4 ruder i højden. Kvistflunker og spejl udføres brædde- eller zinkbeklædte og ved skifertag også skiferbeklædte. Alternativt kan kviste udføres zinkbeklædte enten med lavt
sadeltag eller buet tag. Normalt forekommer kun én kvisttype på huset, evt. sammen med en facadekvist. Pult- og
taskekviste forekommer ikke på denne hustype. Kvistene

skal placeres min. 1 fag fra gavle, og 2 fag fra facadekviste og andre kviste. Gesimser og bånd hvidtes/hvidmales.
Zinkbeklædninger på flunker kan males røde, mens bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer males som husets øvrige vinduer.
Gavlvinduer
I gavle kan isættes vinduer max. i størrelse som façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner eller kan være småvinduer af støbejern eller 1- eller 2-fløjet
luge af glatte brædder med evt. overruder i karmen. Der
kan kun isættes vinduer midt i eller symmetrisk omkring
midtlinjen. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Luger males i yderdørenes farve.

Facader
Murværk i husets langsider er typisk 1/1 stens mur i krydsforbandt. Murværk i gavle tilsvarende. Murværk i blank
mur i røde sten, glat fuget med rød/brun/sort-farvet mørtel og afstreget med tynd hvid fugeafstegning i forbandtet.
Murværket kan være skuret, pudset og/eller malet. Ved
hushjørner forekommer ofte flade, pudsede og hvidtede lisener. Vinduesåbninger er ofte buede. Stik over vinduer 1/2
til 1/1 sten høje. Omkring vinduer og døre er ofte trukne
(profilerede) indfatninger, sålbænke under vinduer er ligeledes ofte trukne (profilerede), og kan være gennemgående
under flere vinduer. Indfattede brystningsfelter med evt.
dekorationer kan forekomme.

Gesimser
Langsider afsluttes foroven med en muret gesims, oftest i
3 led med det nederste led 1 skifte højt, det mellemste 2
skifter højt og det øverste led 1 skifte højt, udkraget 2-3 cm
pr. led. Trukne (profilerede) gesimser i forskellige hulkehl/
kvartstaf-former eller med tandsnitskifte kan forekomme.
På gavle i bjælkelagshøjde kan forekomme et let fremhævet, 2-4 skifter højt bånd. Gesimser hvidtes.

Gavlkamme
er gavlens murværk, der er ført op over tagfladen og afsluttet enten i glat plan med gavlmuren eller som let fremspringende. Gavlkamme har et svunget forløb, ofte i en dobbelt
karnisfigur symmetrisk om et lille kantet mellemled og
kantet toptak. Gavlkamme er pudsede og hvidtede. 3.B.10.
Sokkel Muret sokkel med fremspringende kant i 1 eller flere led, eventuelt i hulkehl/kvartstav-form, blankt murværk
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som facade eller pudset med sort ”tjære” eller hvidtning.
Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals. Vinduer er 1- og 2- rammede med 3-, 6- eller 8-rudede rammer. Vinduer og døre kan have buet overkant. Mindre vinduer af støbejern kan forekomme i forbindelse med døre,
i tidligere staldender eller i gavle. Luger i trækarm kan
forekomme som 1- eller 2- fløjede udført i glatte brædder,
evt. med småruder. Vinduesrammer og -karme males dækkende hvid, grøn. grå eller blå, luger males som døre.
Døre
Yderdøre er indadgående oftest 2- fløjede fyldingsdøre i
trækarm. I tidligere staldender kan forekomme halvdøre af
glatte brædder ligeledes i trækarm. Døre males dækkende
grønne, rødbrune, grå, mørkeblå eller hvide.
Beslag
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler. Luger har udvendige stabelhængsler. Dørhængsler er aldrig synlige udefra.
Dørgreb kan være klinkegreb eller smedede håndtag. Bjælkeankre forekommer oftest som gavlankre, der er udformet
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som bogstaver (ejerinitialer) eller som tal.
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Denne hustype fra 1870-90’erne er i virkeligheden en variant af gavlkamhusene uden gavlkamme, men med almindelig spidsgavl og tagdækning af tegl, skifer eller strå “efter bygherrens ønske”. Hustypen har derfor også udstyrsdetaljer og former, der
svarer til gavlkamhusene, men gesimser med tandsnitled er især udbredt på netop denne type.

gavl huse 3c

Huse med grundmur og Tegl-, skifer- eller stråtækket heltag med spidsgavle

Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen skal fremtræde som husets facademurværk, sokkel og
krone enten som halsen eller hvidtet. Skorstenspiben kan
også være af støbt/keramiskmateriale på en affaset muret
og pudset sokkel.
Rygning
Stråtag: Mønning af græstørv lagt på klink. Inddækning
under skorstenspibe af klinklagte brædder eller af græstørv.
Mønning kan afdækkes med galvtrådnet.
Tegl: Rygning på hovedtag af rygningssten i tegloplagt i
mørtel.
Skifer: Rygning af zink på brædder eller af skifersten.
Tagdækning
Stråtag: Traditionel stråtagstækning med 15-20 cm udhæng
over gavle og ca. 15 cm sideudhæng målt fra gesimsen i
inder/undersiden af taget. Tagfoden afsluttes 5-15 grader
udad/opad. Gavlender afsluttes lodret og vinkelret på tagfladen og kan afdækkes med galvtrådnet.
Tegl: Røde vingetegltagsten, normalt i ”lille model”, mens
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”stor model” vil kunne anvendes på større tagflader. Skifer:
Sorte fuldkantede natur- eller eternitskifre, typisk 30 x 60
cm lagt i flerlagsdækning.
Facadekvist (gavlkvist)
Evt. facadekvist kan formes som en frontkvist, en gavlkvist
eller en tagskægskvist - i princippet 3 forskellige størrelser.
Kvisten har sadeltag og muretspejl/façade med svungen
gavlkam i form som husets hovedgavle, flunker i murværk,
brædde- eller zinkbeklædte og ved skifertag også skiferbeklædte. Vinduer i kvisten som i facaden i øvrigt eller
1- eller2-fløjet luge af glatte brædder med evt. overruder i
karmen. Kvistens bredde skal tilpasses husets fagdeling og
placeres ofte midt i facade, ofte over hovedindgangsdøren,
men min. 1 fag fra gavle. Murværk, gesimser og bånd som
facaden i øvrigt. Zinkbeklædninger på flunker kan males
røde, mens bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Karm og
luge males som husets yderdøre. Arkengab findes også på
denne hustype, når den er stråtækt. Arkengabet er buet
som en halvcirkel medet muret spejl som husets facademur
og en 2-fløjetluge af glatte brædder med evt. overruder i
karmen eller et vindue som husets øvrige. Facadens gesims

føres op om arkengabet i bløde sving. Karm og luge males
dækkende grøn, sprosser og kitfalse evt. hvidmalede.
Tagkviste
Tagkviste på denne hustype med stråtag udformes i trapezform med kvistvinduer 2 ruder i højden, når façadevinduer er 3 ruder i højden eller 3 ruder i højden når facadevinduer er 4 ruder i højden. Alternativt en tilsvarende
kvist med kvistvinduets overkarm og -rammer følgende
kvistens bue. Alternativt eller supplerende små kviste
med halvcirkelformet vindue med radiale sprosser, eller
medvindue med 2-rudet vandret ramme. Kvistene skal
placeres min. 1 fag fra gavle, og 2fag fra arkengab og andre kviste. Kvistspejl af glatte min. 150 mm brede glatte
brædder. Evt. med 100-120 mm bred vindskede. Bræddespejl og vindskeder males dækkende grøn. Vinduer males
dækkende hvid. En evt. tagkvist i et tegl- eller skiferdækket hus skal udformes med sadeltag i samme hældning og
materiale som hovedtaget.2-rammede kvistvinduer med
2 ruder i højden, når façadevinduer er 3 ruder i højden
eller 3 ruder i højden, når facadevinduer er 4 ruder i højden. Kvistflunker og spejl udføres brædde- eller zinkbeklædte og ved skifertag også skiferbeklædte. Alternativt
kan kviste udføres zinkbeklædte enten med lavt sadeltag

eller buet tag. Normalt forekommer kun én kvisttype på
huset, evt. sammen med en facadekvist. Pult- og taskekviste forekommer ikke på denne hustype. Kvistene skal
placeres min. 1 fag fra gavle, og 2 fag fra facadekviste og
andre kviste. Gesimser og bånd hvidtes/hvidmales. Zinkbeklædninger på flunker kan males røde, mens bræddebeklædninger males som husets yderdøre. Vinduer males
som husets øvrige vinduer.
Gavlvinduer
I gavle kan isættes vinduer max. i størrelse som façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner eller
kan være småvinduer af støbejern eller 1- eller 2-fløjet
luge af glatte brædder med evt. overruder i karmen. Der
kan kun isættes vinduer midt i eller symmetrisk omkring
midtlinjen. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Luger males i yderdørenes farve.
Gesimser
Langsider afsluttes foroven med en muret gesims, oftest
i 3 led med det nederste led 1 skifte højt, det mellemste 2
skifter højt og det øverste led 1 skiftehøjt, udkraget 2-3 cm
pr. led. Trukne (profilerede) gesimser i forskellige hulkehl/
kvartstaf-former eller med tandsnitskifte kan forekomme.
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På gavle i bjælkelagshøjde kan forekomme et let fremhævet, 2-4 skifter højt bånd. Gesimser hvidtes.
Facader
Murværk i husets langsider er typisk 1/1 stens mur i krydsforbandt. Murværk i gavle tilsvarende. Murværk i blank
mur i røde sten, glat fuget med rød/brun/sort-farvet mørtel og af streget med tyndhvid fugeafstegning i forbandtet.
Murværket kan være skuret, pudset og/eller malet. Ved
hushjørner forekommer ofte flade, pudsede og hvidtede lisener. Vinduesåbninger er ofte buede. Stik over vinduer1/2
til 1/1 sten høje. Omkring vinduer og døre er ofte trukne
(profilerede) indfatninger, sålbænke under vinduer er ligeledes ofte trukne (profilerede), og kan være gennemgående
under flere vinduer. Indfattede brystningsfelter med evt.
dekorationer kan forekomme.
Sokkel
Muret sokkel med fremspringende kant i 1 eller flere led,
eventuelt i hulkehl/kvartstav-form, blankt murværk som
facade eller pudset med sort ”tjære”
eller hvidtning.
Vinduer og luger
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Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals. Vinduer er 1- og 2- rammede med 3-, 6- eller 8-rudederammer. Vinduer og døre kan have buet overkant. Mindre vinduer af støbejern kan forekomme i forbindelse med døre,
i tidligere staldender eller i gavle. Luger i trækarm kan
forekomme som 1- eller 2-fløjede udført i glatte brædder,
evt. med småruder. Vinduesrammer og -karme males dækkende hvid,
grøn. grå eller blå, luger males som døre.
Døre
Yderdøre er indadgående oftest 2- fløjede fyldingsdøre i
trækarm. I tidligere staldender kan forekomme halvdøre
afglatte brædder ligeledes i trækarm. Døre males dækkende grønne, rødbrune, grå, mørkeblå eller hvide.
Beslag, ankre
Beslag på vinduer kan være smedede kant- eller båndhængsler, evt. som hjørnebåndhængsler. Luger har udvendige stabelhængsler. Dørhængsler er aldrig synlige udefra.
Dørgreb kan være klinkegreb eller smedede håndtag. Bjælkeankre forekommer sjældent, og gavlankre er ofte udformet som bogstaver (ejerinitialer) eller som tal.
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Historicistiske huse - Trempelhuse (Huse fra slutningen af 1800 årene)
I velstandsperioden fra 1880 og frem til ca. 1910 omsatte den nyerhvervede rigdom i mere monumentale huse, med tydelig inspiration fra tidens arkitekturstrømninger, især fra n renæssance og villastil. Husene adskiller sig fra den hidtidige traditionelle byggestil
uden at virke skæmmende på byen. Man må vel tværtimod sige at periodens bygninger er berigende for Oddens samlede bygningsmasse. Det er i samme periode og i samme stil at byens store bygninger – magtens boliger – opføreres. Husene blev større, højere,
fik skifertag, pudsede symmetriske facader med rig brug af pudsede gesimser og industrielt producerede formsten. Med indførelsen i
1890’erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfinelsen en af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene kendetegnes
af et stort, men let tag med et stort tagudhæng på trempelmuren over den trukne kordongesims, der giver mulighed for at udnytte
loftsrummet bedre. De højere og bredere huse med det store tag adskiller sig fra den hidtidige mere traditionelle byggemåde, og har
utvivlsomt vakt betydelig opmærksomhed, da de blev opført. Næsten alle husene står endnu ret intakte og uændrede.

trempel huse 4a
Huse med trempel/åbent udhæng og skifertækkede tage
Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen, sokkel og krone skal fremtræde i blankt murværk.

i øvrigt. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Over
hoveddøre kan forekomme en lav fronton, der skærer op
i taget.

Rygning
Rygning af zink på brædder eller af skifersten.

Tagkviste
En evt. tagkvist skal udformes med lavt sadeltag med
2-rammede vinduer i max. 3/4 af højden af façadevinduer
i øvrigt. Tag- og kvistflunker udføres zinkbeklædte. Pultog taskekviste forekommer ikke på denne hustype. Kvistene skal placeres min. 2 spærfag fag fra gavle, og 2 fag
fra andre kviste. Zinkbeklædninger males ikke. Vinduer
males som husets øvrige vinduer.

Tagdækning
Sorte fuldkantede natur- eller eternitskifre, typisk 30 x
60 cm lagt i flerlagsdækning. Skiferdækningen må ikke
overtækkes med tagpap. Vindskeder og spærender er med
svejfede underkanter udført i høvlet, malet træ. Tagene
er forsynet med tagrender og nedløbsrør af zink, der kan
males.
Facadekvist (gavlkvist)
Evt. facadekvist kan formes som en frontkvist. Kvisten,
som kan være fremspringende fra facaden, har sadeltag
og muret spejl/facade i form som husets hovedgavle, flunker i murværk. Vinduer i kvisten som i facaden i øvrigt.
Kvistens bredde skal tilpasses husets fagdeling og placeres
ofte midt i facade, ofte over hoveddøren, men min. 1 fag
fra gavle. Murværk, gesimser og bånd m.v. som facaden
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Gavlvinduer
I gavltrekanter kan isættes vinduer max. i størrelse som
façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner eller kan være smalle vinduer i trækarm med halvcirkelformet overkarm eller mindre halv- eller helrunde,
eller firkantede støbejernsvinduer. Der kan kun isættes
vinduer midt i eller symmetrisk omkring midtlinjen. Vinduer males som husets øvrige vinduer.
Facader

Murværk er typisk opmuret i glatte maskinsten med en
smal, kehlet fuge. Murværket kan være skuret, pudset og/
eller malet. Pudset murværk er i farvet puds med murstensmønstret fugeprægning.
Gesimser, bånd, indfatninger
Trukne (profilerede) gesimser findes langs facader og på
gavle i bjælkelagshøjde (kordongesimser). På hushjørner, omkring døre og som facadeopdelinger forekommer
symmetrisk placerede, flade lisener. Omkring vinduer og
brystningsfelter findes trukne (profilerede) indfatninger.
Brystningsfelter er formet som fyldinger, på nogle huse
med stænkpudset spejl. Alle dekorationerne er malet hvid,
lys lysegrå, lys lysegrøn eller lys beige.

med vandret post. Vinduerne kan have buet overkarm.
Mindre vinduer af træ som smalle karme med halvcirkelformet overstykke, eller af støbejern som halv- eller helcirkelformede, kan forekomme. Vinduesrammer og -karme
males dækkende i farver som facadedekorationerne.
Døre
Hoveddøre er indadgående 2-fløjede fyldingsdøre med
overrude i karmen. Sekundære døre er indadgående 1-fløjede fyldingsdøre. Dørene males dækkende i farver som
facadedekorationerne eller i kontrast dertil.
Beslag, ankre
Beslag på vinduer er smedede kanthængsler. Dørgreb er
støbte.

Sokkel
Muret, pudset og malet sokkel med fremspringende profileret kant.
Vinduer
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals. Vinduer er 2-rammede med 3-rudede rammer eller 4-rammede med 1- og 2-rudede rammer i ”dannebrogs”- form
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De typiske trempelhuse er selvsagt sårbare overfor ændringer i tagkonstruktionen og den oprindelige tagbelægning, der er
disse bygningers særlige kendetegn. Til tagets karaktergivede detaljer, hører også i nogle tilfælde de svejfede spærender og
de profilerede vindskeder, der også er sårbare overfor ændringer. Bygningerne, der er karakteriseret af det typiske blanke
murværk, er sårbare overfor ændringer eller ombygninger i murværket, da dette – pga. de præcise og ensartede murflader,
er vanskelige at udføre uden at ”ødelægge” bygningerne væsentligt. Bygningerne er sårbare overfor maling eller tyndpuds på
facaderne, der vil sløre de fine og præcise murværksdetaljer og tillige påføre ejeren et løbende vedligeholdelsesproblem.

trempel huse 4b

Huse med gesims/trempel og udhæng og skifertækkede eller teglhængte tage.
Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen, sokkel og krone skal fremtræde i blankt murværk.
Rygning
Tegl: Rygning på hovedtag af rygningssten i tegl oplagt i
mørtel. Skifer: Rygning af zink på brædder eller af skifersten.
Tagdækning
Tegl: Røde vingetegltagsten, normalt i ”lille model”, mens
”stor model” vil kunne anvendes på større tagflader.
Skifer: Sorte fuldkantede natur- eller eternitskifre,
typisk 30 x 60 cm lagt i flerlagsdækning. Tagene er forsynet med tagrender og nedløbsrør af zink, der kan males.
Facadekvist (gavlkvist)
Evt. facadekvist er formet som en frontkvist. Kvisten har
skiferdækket sadeltag med lavere hældning end hovedtaget. Spejl/facade samt flunker er i murværk. Tagudhænget
er lidt større end hovedtagets. Vinduer i kvisten er proportioner som i facaden i øvrigt, dog mindre. Kvistens
bredde strækker sig over 2 vinduesfag, og placeres midt
i facaden. Murværk, gesimser og bånd som facaden i øv-
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rigt. Vinduer males som husets øvrige vinduer.
Tagkviste
En evt. tagkvist skal udformes med lavt sadeltag med
2- eller 4-rammede vinduer i max. 90 % af størrelsen på
façadevinduer i øvrigt. Tag og kvistflunker udføres zinkbeklædte. Pult- og taskekviste forekommer ikke på denne
hustype. Kvistene skal placeres min. 2 spærfag fag fra gavle, og 2 fag fra andre kviste. Zinkbeklædninger males ikke.
Vinduer males som husets øvrige vinduer.
Gavlvinduer
I gavle kan isættes vinduer max. i størrelse som façadevinduer. Mindre vinduer gives tilsvarende proportioner.
Luger eller mindre støbejernsvinduer kan forekomme.
Vinduer er kun placeret midt i eller symmetrisk omkring
midtlinjen. Vinduer males som husets øvrige vinduer. Luger males i yderdørenes farve.
Gesimser
Langsider afsluttes foroven med trukne gesimser eller gesimser muret i 2 eller 3 led. Der er ingen gesimser langs
tagkanten. Gesimser kan derimod føres om på gavlene,
profilerede eller flade. Gesimser hvidtes.

Facader
Murværk er typisk muret i krydsforbandt i blank mur i
røde sten, med glat eller kehlet fuge. Murværket kan være
skuret, pudset og/eller malet. Stik over vinduer er normalt
1/1 sten høje.

rødbrune, grå, mørkeblå eller hvide.
Beslag, ankre
Beslag på vinduer er smedede kanthængsler. Dørhængsler
er aldrig synlige udefra. Dørgreb er støbte eller smedede.
Bjælke- og gavlankre forekommer sjældent.

Sokkel
Muret, pudset og malet sokkel med fremspringende kant.
Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals.
Vinduer er 1- og 2-rammede med 3- rudede rammer eller
4-rammede vinduer med 1-rudede overrammer, 1-rudede
underrammer i dannebrogsform. Mindre vinduer af støbejern og luger i trækarm kan forekomme. Vinduesrammer og -karme males dækkende hvid med hvid kitning,
karme evt. i kontrastfarve som døre. Lugerne males som
døre.
Døre
Yderdøre er indadgående 1- og 2-fløjede døre fyldingsdøre i trækarm med ruder i forskellige former i de øverste fyldingsfelter. Revledøre af glatte brædder ligeledes i
trækarm kan forekomme. Døre males dækkende grønne,
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Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver sidste påvirkning med rod i den traditionelle stedlige byggemåde. Flere af tidens nye store og overdådigt udsmykkede halv- eller hel-officielle bygninger er således
tegnet af førende Esbjerg-arkitekter.
Disse markante og tidstypiske huse er med til at give Nordby et vist købstadspræg, og bidrager til at berige og variere byens
samlede bygningsmasse

trempel huse 4c
Huse med trempel /gesims og tegl- eller skiferdækkede heltage
Skorstenspibe
Muret skorstenspibe med udkraget sokkel og krone. Halsen, sokkel og krone skal fremtræde i blankt murværk.
Rygning
Tegl: Rygning på hovedtag af rygningssten i tegl oplagt i
mørtel. Skifer: Rygning af zink på brædder eller af skifersten.
Tagdækning
Tegl: Røde vingetegltagsten, normalt i ”lille model”, mens
”stor model” vil kunne anvendes på større tagflader.
Skifer: Sorte fuldkantede natur- eller eternitskifre,
typisk 30 x 60 cm lagt i flerlagsdækning. Tagene er forsynet
med tagrender og nedløbsrør af zink, der kan males.
Facadekvist (gavlkvist)
Evt. facadekvist er formet som en frontkvist eller som et
fremspringende midterparti. Fronten har sadeltag med lavere hældning end hovedtaget, oftest samme tagdækning
som dette, mens tagudhænget kan være bredere. Spejl/facade samt flunker er i murværk. Vinduer i kvisten er som
i facaden i øvrigt, eller i samme proportioner, men mindre. Fronten er placeret midt i facaden og fremhæver oftest
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indgangsdøren. Murværk, gesimser og bånd som facaden i
øvrigt. Vinduer males som husets øvrige vinduer.
Tagkviste
En evt. tagkvist skal udformes med lavt sadeltag med 2- eller 4-rammede vinduer i max. 90 % af størrelsen på façadevinduer i øvrigt. Tag og kvistflunker udføres zinkbeklædte.
Pult- og taskekviste forekommer ikke på denne hustype.
Kvistene skal placeres min. 2 spærfag fag fra gavle, og 2 fag
fra andre kviste. Zinkbeklædninger males ikke. Vinduer
males som husets øvrige vinduer.
Gavlvinduer
I gavle er vinduer i størrelse som façadevinduer eller mindre, men i tilsvarende proportioner. Mindre støbejernsvinduer kan forekomme. Vinduer er kun placeret midt i eller
symmetrisk omkring midtlinjen. Vinduer males som husets øvrige vinduer.
Gesimser, bånd, indfatninger
I langsider og gavle afsluttes murværket under tagkanten
af kraftigt profilerede gesimser med talrige led og formsten
i murværk. Gesimserne dækker ofte hele højden af trempelmuren, og kan føres omkring på gavlen som bokshove-

der eller hen over hele gavlen. Gesimser, bånd, sålbænke,
blændinger, lisener m.v. er ofte dannet eller kantet med
specielt tildannede formsten, relieffer m.v. De mest imponerende huse er udstyrede med rigt detaljerede gesimser,
bånd, indfatninger, brystningsfelter m.v. af trukket eller
pålimet præfabrikeret pudsstuk. Ved hushjørner, omkring
døre og som facadeopdelinger kan der være symmetrisk
placerede, flade lisener, vinduer og brystningsfelter med
rosetter, stænkpudsede spejl eller balustre er omsluttet af
trukne (profilerede) indfatninger. Over vinduerne ses fordakninger og frontoner.
Pudsstukdekorationer er malet hvid eller lysegul.
Facader
Murværk er typisk muret i blank mur i røde sten, med glat
eller kehlet fuge. Stik over vinduer og døre er normalt 1/1
til 1 1/2 sten høje. Murværket kan være skuret, pudset og/
eller malet.

Vinduer og luger
Vinduer er af træ, ruder i klart enkeltglas lagt i kitfals.
Vinduer er 1- og 2-rammede med 3- rudede rammer eller 4-rammede vinduer med 1-rudede overrammer, 1-rudede underrammer i dannebrogsform. Mindre vinduer af
støbejern og luger i trækarm kan forekomme. Vinduesrammer og -karme males dækkende hvid, grøn. grå eller
blå, luger males som døre.
Døre
Yderdøre er indadgående oftest høje kraftige 2- fløjede
fyldingsdøre med høje markante fyldinger, høje ruder
og overrude i trækarmen. Døre males dækkende grønne,
rødbrune, grå, mørkeblå eller hvide.
Beslag, ankre
Beslag på vinduer er smedede kanthængsler. Dørhængsler
er aldrig synlige udefra. Dørgreb er støbte eller smedede.

Sokkel
På de pudsstukdekorerede huse kan sokkelkanten være
markant trukket (profileret) i flere led, mens den oftest
blot er pudset og malet med fremspringende kant.
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1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
3C
4A
4B
4C

Lokalplansgrænse
Stråtægte + bindingsværk
Stråtægte + brædebeklædte gavltrekanter
tråtægte huse med muredede gavletrekanter
Teglhængte huse med halvvalm
Teglhængte huse med spidsgavl
Huse med lige gavlkamme
Huse med svunget gavlkamme
Huse med tegl, strå eller skifer og spidsgavle
Trempelhuse med udhæng
Huse med gesims/trempel uden udhæng
Trempelhuse uden udhæng
Ikke bevaringsværdige huse

ordliste
Arkengaf. Halvrund stråtagskvist i fortsættelse af husets facade
placeret over husets hovedindgang.I
arkengraffet sidder en luge ofte
et overvindue.
Bindingsværk. Bygningskonstruktion,
hvor ydervægge og skillerum består
af et tømmerskelet. Felterne imellem
tømmeret, de såkaldte tavl, er
udfyldt med lerklining, soltørrede lersten eller mursten.
Blank mur. Teglstensmur, hvor stenene
står uden overfladebehandling.
Brystning. Lavt muret parti, f.eks. under vinduer eller værn på balkon.

brændt eller natursten.
Heltag. Tag bestående af to tagflader, der
fra tagryggen har fald til
hver sin side. Heltag kaldes også for
sadeltag.
Kvader. Stor rektangulær sten eller
fremspringende muret felt.
Lisen. Fremspringende muret halvsøjle
uden kapitæl eller base. Lisener
markerer ofte et midtparti eller et
hjørne.
Lodpost. Lodretstående post i et vindue,
hvor den normalt danner
anslag for rammerne.

Fag. Antallet af fag angiver husets
længde. Et fag i et
bindingsværkshus er afstanden fra stolpe
til stolpe. I grundmurede
huse tæller man fagenes antal som mellemrummet mellem loftsbjælkerne.

Matrikel. Fortegnelse over faste ejendomme. Hver ejendom betegnes med et
nummer.

Fladbuestik. Stik over muråbning med
form som en flad bue, i
modsætning til rundbuestik eller kurvehanksbue.

Overvindue. Lavt vindue anbragt øverst
i yderdørs karm eller over luge
for at give lys i forstue eller på loft.

Fyldning. Det udfyldende træ mellem
rammerne på f.eks. dør eller panel.
Gavlkam. Den murede gavls fortsættelse
op over tagfladen.
Gavlkvist. Kvist i fortsættelse af husets
facade. Kvisten afsluttes af
et heltag, hvis tagryg står vinkelret på
husets tagryg.
Gesims Udkragning af mur øverst på en
facade lige under taget.
Grundmur. Murværk, der er opført af
mursten eller anden form for sten,

Mønstermurværk. Mønstre på facade
udformet med mursten.

Post. Vandret eller lodretstående tømmerstykke i et vindue, hvor den
danner anslag for vinduesrammerne.
Profil. Med profilhøvl høvles profiler –
langsgående riller eller
stave – i snedkerarbejde. Profiler forekommer også i andre materialer
f.eks. sten, tegl og stuk.
Revledør. Dør af sammenpløjede brædder, på den ene side afstivet af
brædderevler.
Saddeltag. Heltag , som ved enderne
afsluttes af lodrette gavle.

Skifte. Betegnelse for et vandret murstenslag.
Solret orienterede. Længdehuse placeret
med husets langfacade vinkelet
på solen kl. 12,00.
Stik. Aflstningsskifte over en muråbning. Kan f.eks. være lige,
fladbuet eller formet som en kurvehank.
Stråtag. Tag belagt med sivrør.
Sålbænk. Lille fremspring fra muren
under et vindues underkarm.
Tjener til at lede vandet ud fra muren.
Sålbænke forekommer af
varierende materialer.
Trempel. Tømmerkonstruktion, der
forhøjer ydervæggene i forhold til
loftsbjælkerne. Herved bliver facaden
højere og der skabes plads i
loftsrummet.
Tværpost. Vandret liggende post i et
vindue, hvor den danner anslag
for over og underrammer.
Udkragning. Vandret murstenskifte eller
pudset profileret gesims der
springer frem foran den underliggende
murflade.
Vandskuring. Tyndt pudslag, hvor igennem stenene kan ses.
Fremgangsmåden er følgende: Mørtlen
kastes på med en ske og trækkes
straks efter af igen med skeen. Derefter
skures med en mursten.
Ører. Afslutning af gesims på gavl eller
arkengaf, hvor gesimsbåndet
drejes fra taglinien og et lille stykke ind
på murfladen.
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Adresse oversigt
3A
3A

ABC-Stien 1 matr. nr. 320
ABC-Stien 3 & 5 matr. nr. 319

1B
1B
2B
1B

1C

Barkvej 1 & 3 matr. nr. 173
Barkvej 2 matr. nr. 174
Barkvej 5 matr. nr. 171b
Barkvej 7 matr. nr. 171c
Barkvej 9 matr. nr. 167a
Barkvej 11 matr. nr. 168
Barkvej 13 matr. nr. 169

1B

Batterivej 2 matr. nr. 49

3A

1C

Brigvej 1 matr. nr. 121a
Brigvej 2 matr. nr. 179a
Brigvej 3 matr. nr. 122
Brigvej 4 matr. nr. 178c

4B

3C
2B
1A
1A
1C
1C

1B
1C
3B
3B
2B

Færgegårdsvej 2 matr. nr. 92
Færgegårdsvej 4 matr. nr. 93
Færgegårdsvej 5 matr. nr. 88
Færgegårdsvej 6 matr. nr. 94
Færgegårdsvej 8 matr. nr. 95
Færgegårdsvej 10 matr. nr. 96
Færgegårdsvej 12 matr. nr. 77a
Færgegårdsvej 14 matr. nr. 78a
Færgegårdsvej 16 matr. nr. 79b

4C
3B
4B
4C
3B
4C
4B
1A

1B
1C

Færgevej 1 matr. nr. 21
Færgevej 3 matr. nr. 20a

3A
3A

3A
2A
4B

1B

4B
1B
1A
3A
1C
4B
1C
1B
1C
1B
2A
3B

Buegangen 1 matr. nr. 307
Buegangen 2 matr. nr. 312a
Buegangen 3 matr. nr. 309a
Dagmarsvej 3 matr. nr. 386
Dagmarsvej 1 matr. nr. 384a
Dagmarsvej 4 matr. nr. 382a
Dagmarsvej 5 matr. nr. 391
Dagmarsvej 7 matr. nr. 394
Dagmarsvej 8 matr. nr. 377
Dagmarsvej 9 matr. nr. 394
Dagmarsvej 10 matr. nr. 376
Dagmarsvej 11 matr. nr. 395
Dagmarsvej 12 matr. nr. 375a

2A

4A
4A
1B
3A

1C
3B

Engsti 1 matr. nr. 380
Engsti 3 matr. nr. 379a
Fregatvej 1 matr. nr. 182

4B
3B
3C
3C
1A
4A
1A
1C
4B

Fregatvej 2 matr. nr. 187
Fregatvej 3 matr. nr. 183
Fregatvej 4 matr. nr. 186a
Fregatvej 5 matr. nr. 184
Fregatvej 7 matr. nr. 185
Fregatvej 8 matr. nr. 199a
Fregatvej 9 matr. nr. 176
Fregatvej 10 matr. nr. 201a
Fregatvej 11 & 13 matr. nr. 166
Fregatvej 12 matr. nr. 202
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1C
3C
1A
1C
1A
4C

1C

Havneslippe 2 & 4 matr. nr. 444
Havneslippe 3 matr. nr. 445

2A

1B

Herluf Trollesvej 3 matr. nr. 215a

3C

3A

Hovedgaden 1A & 1B matr. nr. 50a
Hovedgaden 2 matr. nr. 47a
Hovedgaden 3 matr. nr. 54
Hovedgaden 4 matr. nr. 46
Hovedgaden 5 matr. nr. 51
Hovedgaden 6 matr. nr. 32
Hovedgaden 7 matr. nr. 84
Hovedgaden 8 matr. nr. 31a
Hovedgaden 9 matr. nr. 87a
Hovedgaden 11 matr. nr. 86a
Hovedgaden 12 matr. nr. 19
Hovedgaden 13 matr. nr. 85a
Hovedgaden 14 matr. nr. 17a
Hovedgaden 15 matr. nr 91
Hovedgaden 17 matr. nr. 102
Hovedgaden 18 matr. nr. 8a
Hovedgaden 19 matr. nr. 103
Hovedgaden 21 matr. nr. 116
Hovedgaden 22 matr. nr. 3a

3C

4C

1B

3A

2B
1A

3A
3A
3C
1C

1B

Grønnevej 1 matr. nr. 314
Grønnevej 2 matr. nr. 315
Grønnevej 3 matr. nr. 311a
Grønnevej 4 matr. nr. 316
Grønnevej 5 matr. nr. 310
Grønnevej 6 & 8 matr. nr. 317

4A

2B
1C

1B
3B
1C

3B
4C

Galeasevej 2 matr. nr. 118a
Galeasevej 4 matr. nr. 117

1B
1C
3A
1A
3A
4C
4B
2B
3A
1C
3A

3A
4C
4A
2A
4C
4C
1C
2A
1C

1C
1C
4B
2A
1C
4B

4C
1C

Hovedgaden 24 & 26 matr. nr. 2
Hovedgaden 25 matr. nr. 119
Hovedgaden 27 matr nr 179c
Hovedgaden 28 matr. nr. 1
Hovedgaden 29 matr. nr. 180
Hovedgaden 30 matr. nr. 451a
Hovedgaden 31 matr. nr. 181a
Hovedgaden 32 (2 østfag) matr. nr.
449
Hovedgaden 32 (4 vestfag) matr. nr.
449
Hovedgaden 33 matr. nr. 189
Hovedgaden 35 matr. nr. 190
Hovedgaden 36 matr. nr. 448a
Hovedgaden 37 & 39 matr. nr. 191
Hovedgaden 40 matr. nr. 446
Hovedgaden 41 &43 matr. nr. 234a
Hovedgaden 42 matr. nr. 443
Hovedgaden 44 matr. nr. 442
Hovedgaden 45 matr. nr. 235c
Hovedgaden 46 matr. nr. 441
Hovedgaden 47 matr. nr. 235a
Hovedgaden 48 matr. nr. 440
Hovedgaden 51 & 53 matr. nr. 238
Hovedgaden 52 matr. nr. 438
Hovedgaden 55 matr. nr. 239
Hovedgaden 56 matr. nr. 433a
Hovedgaden 57 & 59 matr. nr. 281
Hovedgaden 58a matr. nr. 426
Hovedgaden 60 matr. nr. 425a
Hovedgaden 61 matr. nr. 283a
Hovedgaden 64 matr. nr. 396a
Hovedgaden 63 matr. nr. 304b
Hovedgaden 65 matr. nr. 304a
Hovedgaden 66 matr. nr. 373 & 374
Hovedgaden 67 &69 matr. nr. 305a
Hovedgaden 68 (værkstedet) matr. nr.
372a
Hovedgaden 68 matr. nr. 372a
Hovedgaden 71 matr. nr. 313a
Hovedgaden 75 matr. nr. 338
Hovedgaden 79 &81 matr. nr. 338
Hovedgaden 80 matr. nr. 347
Hovedgaden 83 matr. nr. 345
Kikkebjergvej 1 matr. nr. 193a
Kikkebjergvej 2 matr. nr. 233a

1A
3A
1A
4C

Kikkebjergvej 3 matr. nr. 194
Kikkebjergvej 4 matr. nr. 231 & 232
Kikkebjergvej 5 matr. nr. 198
Kikkebjergvej 6 matr. nr. 230

1B
1A
4B
1B
1B

1A
1B
3A
1C

Kikkebjergvej 7 matr. nr. 200
Kikkebjergvej 8 matr. nr. 222
Kikkebjergvej 9 matr. nr. 165a
Kikkebjergvej 10 matr. nr. 218a

2B
1A
3A
2B

1C
3A

Kikkebjergvej 13 & 15 matr. nr. 166
Kikkebjergvej 11 matr. nr. 162

2a
4A

Kikkebjergvej 12 matr. nr. 205
Kikkebjergvej 13 matr. nr. 161a
Kikkebjergvej 14 matr. nr. 206

3A

Kikkebjergvej 17 matr. nr. 160
Kikkebjergvej 19A & 19B matr. nr.
159a

1B

2B
2B
3B
4C
4B
1C
1A
1B
1B
3B

Krogvej 1 matr. nr. 129
Krogvej 2 matr. nr. 110
Krogvej 3 matr. nr. 128c
Krogvej 4 matr. nr. 170
Krogvej 5 matr. nr. 128a
Krogvej 6 matr. nr. 164
Krogvej 7 matr. nr. 127
Krogvej 9 matr. nr. 150a
Krogvej 11 matr. nr. 151
Krogvej 13 matr. nr. 152
Krogvej 15 matr. nr. 153a

3A
3B
3B

2B
1B
4A
3C

2A
1B
2B

1B
1B

4C
3A
1B

1C
2B
1B
1C
3B

Mellemgaden 1 matr. nr. 115

2A

Mellemgaden 2 matr. nr. 104a & 105
Mellemgaden 3 matr. nr. 114
Mellemgaden 4 matr. nr. 120a
Mellemgaden 5 matr. nr. 113
Mellemgaden 6 matr. nr. 177a
Mellemgaden 7 matr. nr. 172
Mellemgaden 8 matr. nr. 192
Mellemgaden 9 matr. nr. 175
Mellemgaden 10 matr. nr. 229
Mellemgaden 11 matr. nr. 196
Mellemgaden 12 matr. nr. 228
Mellemgaden 13 matr. nr. 221a
Mellemgaden 14 matr. nr. 227
Mellemgaden 15 matr. nr. 223
Mellemgaden 16 matr. nr. 226a
Mellemgaden 17 matr. nr. 241
Mellemgaden 18 matr. nr. 236
Mellemgaden 21 matr. nr. 276a
Mellemgaden 23 matr. nr. 275d
Mellemgaden 25 matr. nr. 278
Mellemgaden 27 matr. nr. 277
Mellemgaden 29 matr. nr. 274a

1C
1A

Lille Slippe 2 matr. nr. 45

3C

Lindevej 2 matr. nr. 301a
Lindevej 3 & 5 matr. nr. 294
Lindevej 4 matr. nr. 302
Lindevej 6 matr. nr. 303a
Lindevej 7 matr. nr. 299
Lindevej 8 & 10 matr. nr. 308a
Lindevej 9 matr. nr. 298
Lindevej 11 matr. nr. 297a
Lindevej 14 matr. nr. 322

3C
1B
1A
1C
1B
1B
1C
1C
1C

Lindevej 16 matr. nr. 321
Lindevej 18 matr. nr. 323
Lindevej 22 matr. nr. 324
Lindevej 26 matr. nr. 325

1C
1C
1A
1A
4B

Kroslippen 1 matr. nr. 7
Kroslippen 2 &
Kroslippen 3 matr. nr. 8
Kroslippen 4 matr. nr. 6
(længen mod syd) matr. nr. 341l
Kroslippen 5 matr. nr. 9a
Kroslippen 7 matr. nr. 10

2B

Labyrinten 1 matr. nr. 209
Labyrinten 2 matr. nr. 207
Labyrinten 3 matr. nr. 210
Labyrinten 4 matr. nr. 208a
Labyrinten 5 matr. nr. 212
Labyrinten 6 matr. nr. 204

3B

1B
3B
1B
3B
1B
3B
1B

2B

Langsti 1 matr. nr. 368
Langsti 4 matr. nr. 378

3C
4B
4C
4C

Lodsvej 2 matr. nr. 106
Lodsvej 5 matr. nr. 100
Lodsvej 6 matr. nr. 109a
Lodsvej 7 matr. nr. 99a
Lodsvej 8 matr. nr. 130
Lodsvej 9 matr. nr. 98
Lodsvej 10 matr. nr. 131
Lodsvej 11 matr. nr. 97a
Lodsvej 12 matr. nr. 132a
Lodsvej 13 matr. nr. 75
Lodsvej 14 matr. nr. 133a
Lodsvej 15 matr. nr. 74a
Lodsvej 17 matr. nr. 73
Lodsvej 20b matr. nr. 134a
Lodsvej 21 matr. nr. 72h

Martin Christensensvej 1 matr. nr.
367
Martin Christensensvej 3 matr. nr.
366
Martin Christensensvej 7 matr. nr.
371b

4B

4C
1B

3A
1B

1C

1B

1B
3B

1C

4C

1B
3A

Langelinie 1 matr. nr. 41
Langelinie 3 matr. nr. 37
Langelinie 9a matr. nr. 18
Langelinie 11 matr. nr. 4

1A

1A
3C
3C

4A

Labyrinten 8 matr. nr. 203
Labyrinten 10 matr. nr. 217a
Labyrinten 12 matr. nr. 216
Labyrinten 14 matr. nr. 208a
Labyrinten 16 matr. nr. 219

1B
4A

1A
3B
3A
1C

1A
1C
1B
4C
1C
4C
1C

Møllesti 1 matr. nr. 36
Møllesti 3 matr. nr. 343
Navigationsvej 1 matr. nr. 36
Navigationsvej 2 matr. nr. 30
Navigationsvej 3 matr. nr. 33
Navigationsvej 4 (4 østfag) matr. nr.
83
Navigationsvej 4 matr. nr. 83
Navigationsvej 6 matr. nr. 82
Navigationsvej 7 matr. nr. 53
Navigationsvej 8 matr. nr. 81a
Navigationsvej 9 matr. nr. 55
Navigationsvej 10 matr. nr. 80a
Navigationsvej 11 matr. nr. 56
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1C
4A
1C
4A
4B

Navigationsvej 14 matr. nr. 71
Navigationsvej 15 matr. nr. 60
Navigationsvej 16 matr. nr. 70a
Navigationsvej 17 matr. nr. 61
Navigationsvej 19 matr. nr. 62

1C
1A
3A
1A
3A
1C

1A
1C
1A
1B

Niels Engersvej 2 matr. nr. 337
Niels Engersvej 3 matr. nr. 318a
Niels Engersvej 4 matr. nr. 336
Niels Engersvej 6 matr. nr. 335

1B
1C
4C
2B

Skolevej 6 matr. nr. 286a
Skolevej 8 matr. nr. 287
Skolevej 9 matr. nr. 270a
Skolevej 10 matr. nr. 288
Skolevej 11 matr. nr. 269
Skolevej 12 matr. nr. 290
Skolevej 13 matr. nr. 268a
Skolevej 14 matr. nr. 291
Skolevej 15 matr. nr. 267
Skolevej 18 matr. nr. 296

1B
1A
1A
1A
3A

1B
1B
1C
2A
1A

2A
1B
1A
3A
3B
3C
4C

Nordre Engvej 2 matr. nr. 57p
Nordre Engvej 4 matr. nr. 58
Nordre Engvej 6 matr. nr. 59a
Nordre Engvej 7 matr. nr. 64b
Nordre Engvej 8 matr. nr. 164a
Nodre engvej 9 matr. nr. 65

3B
4B
3B
1C
1C

3C
2B

O.C Hammersvej 1 matr. nr. 356 &
357b

3A
1B
1A

1B
3C
1B
1C
1C

O.C. Hammersvej 2 matr. nr. 352
O.C. Hammersvej 4 matr. nr. 351
O.C. Hammersvej 6 matr. nr. 350a
O.C. Hammersvej 8 matr. nr 349a
O.C. Hammersvej 10 matr. nr. 348

1B
2B
1C
1A
1A
2A

2B
1C
2B
1C
2B
2B
4B
3B

Suensonsvej 2 matr. nr. 249a
Suensonsvej 3 & 5 matr. nr. 254a
Suensonsvej 7 matr. nr. 254d
Suensonsvej 9 matr. nr. 271
Suensonsvej 11 matr. nr. 295a
Suensonsvej 13 matr. nr. 300

1B

Svenskervej 1 matr. nr. 415
Svenskervej 2 matr. nr. 414
Svenskervej 3 matr. nr. 419
Svenskervej 4 matr. nr. 413a
Svenskervej 5 matr. nr. 420
Svenskervej 6 matr. nr. 412
Svenskervej 7 matr. nr. 421d
Svenskervej 8 matr. nr. 410
Svenskervej 9 matr. nr. 422
Svenskervej 10 matr. nr. 406
Svenskervej 11 matr. nr. 423a
Svenskervej 12 matr. nr. 405

1C

4C

1A
1A
1A

1C
1B
1C
2B
1B
2B
2B
4C
3A

Saltværksvej 1 matr. nr. 40a
Saltværksvej 2 matr. nr. 35a
Saltværksvej 3 matr. nr. 39
Saltværksvej 4 matr. nr. 34a
Saltværksvej 5 matr. nr. 45
Saltværksvej 7 matr. nr. 44
saltværksvej 9 matr. nr. 386
Saltværksvej 9 matr. nr. 38b

1A

3A

Søndre Banksti 1 matr. nr. 112a
Søndre Banksti 2 matr. nr. 123
Søndre Banksti 4 matr. nr. 124
Søndre Banksti 6 matr. nr. 125
Søndre Banksti 8 matr. nr. 126

Skolesti 1 matr. nr. 242a
Skolesti 3 matr. nr. 247a

3C

Th. Schmidts Vej 2 matr. nr. 280

1C

3C

Tinghusvej 2 matr. nr. 240a

4C

3A

Toftevej 5 matr. nr. 76

1C

3A

Toldbodvej 1 & 3 matr. nr. 23
Toldbodvej 5 matr. nr. 24
Toldbodvej 7 matr. nr. 25

4A

3B

4C
1B

2B

1B

3C
4B

4B
4B
1C

1C
2A

1C
1A
3B
3A
2A
3A

Skolevej 1 matr. nr. 279a
Skolevej 2 matr. nr. 273
Skolevej 3 matr. nr. 273
Skolevej 4 matr. nr. 283b
Skolevej 5 & 7 matr. nr. 272a &274b
Skolevej 5-7 (længen langs Suensonsvej)
matr. nr. 272a & 274b

48

3C

4C

1B
1B

Trappen 1 matr. nr. 16
Trappen 2 matr. nr. 14
Trappen 4 matr. nr. 13
Trappen 6 matr. nr. 12a
Trappen 8 matr. nr. 11a
Tværsti 2 matr. nr. 369
Tværsti 4 matr. nr. 370
Tværsti 6 matr. nr. 365
Tværvej 1 matr. nr. 407
Tværvej 1 matr. nr. 409
Tværvej 3 matr. nr. 401
Tværvej 4 matr. nr. 408
Tøndehusslippe 2 matr. nr. 28
Tøndehusslippe 4 matr. nr. 27
Tøndehusslippe 6 matr. nr. 26
Valdemarsvej 1 matr. nr. 411
Valdemarsvej 2 matr. nr. 392b
Valdemarsvej 3 matr. nr. 402
Valdemarsvej 4 matr. nr. 392a
Valdemarsvej 5 matr. nr. 403
Valdemarsvej 7 matr. nr. 404a
Valdemarsvej 8 matr. nr. 400a
Valdemarsvej 10 matr. nr. 399
Valdemarsvej 12 matr. nr. 398
Valdemarsvej 14 matr. nr. 397a
Valdemarsvej 18 & 20 matr. nr. 306

Vangled 7 matr. nr. 142a
Vangled 9 matr. nr. 141
Ved Møllebanken 1, matr. nr. 334
Ved Møllebanken 2 (længe mod syd)
Ved Møllebanken 2 & 4 matr. nr. 341 l
Ved Møllebanken 4 matr. nr. 341 l
Ved Møllebanken 5 matr. nr. 331a
Ved Møllebanken 7 matr. nr. 330
Ved Møllebanken 10 matr. nr. 341a
Ved Møllebanken 12 matr. nr. 342a

3A

Ved Skibsværftet 2 matr. nr. 437a
Ved Skibsværftet 6 matr. nr. 418

1A

Veservej 2 & 4 matr. nr. 385a

1A
1A
1A
3C

Veservej 6 matr. nr. 387
Veservej 8 matr. nr. 388a
Veservej 10 matr. nr. 389
Veservej 12 matr. nr. 390

1B

4C
4A
3A

1A
1A
1A

3A
3A

1C

Vigensvej 17 matr. nr. 361

Vestervejen 2 matr. nr. 63
Vestervejen 12 matr. nr. 140
Vestervejen 14 matr. nr. 158a
Vestervejen 16 matr. nr. 255

3A

Vigensvej 6 & 8 matr. nr. 355a
Vigensvej 10 matr. nr. 354
Vigensvej 11 matr. nr. 364a
Vigensvej 12 matr. nr. 353
Vigensvej 13 matr. nr. 363a
Vigensvej 14 matr. nr. 357a
Vigensvej 15 matr. nr. 362

1C

3A
3A
3A

Vinkelvej 1 matr. nr. 145
Vinkelvej 2 matr. nr. 149
Vinkelvej 3 matr. nr. 144
Vinkelvej 4 matr. nr. 148
Vinkelvej 6 matr. nr. 147
Vinkelvej 8 matr. nr. 146

1C

1B
3A
1A
1B

3A
1A
3C
1A
1B
4C
1B

1A
1C
1A
1B
3C
1A

Willemoesvej 1 matr. nr. 224a
Willemoesvej 2 matr. nr. 243
Willemoesvej 3 matr. nr. 225a
Willemoesvej 4 matr. nr. 244a
Willemoesvej 5 matr. nr. 214
Willemoesvej 6 matr. nr. 245c
Willemoesvej 8 matr. nr. 246

1B
1B
1B
1A

Willemoesvej 10 matr. nr. 252b
Willemoesvej 12 matr. nr. 250
Willemoesvej 14 matr. nr. 252a
Willemoesvej 16 matr. nr. 253a

Østervej 1 matr. nr. 435
Østervej 2 matr. nr. 416
Østervej 4 matr. nr. 417
Østervej 6 matr. nr. 432
Østervej 8 matr. nr. 431
Østervej 10 matr. nr. 430a
Østervej 12 matr. nr. 429a
Østervej 14 matr. nr. 428
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