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Abstrakt: 
Notatet redegør for restaurering af Lodsoldermandsgårdens tag og facader. Restaurering 
af hovedhusets interiør, samt rehabilitering af staldlængens interiør. Tillige redegøres for 
omkostningen til restaurering af haven, og der skitseres omkostningen ved genopførelse 
af gårdens 4’de længe. 
 
Det antages, at restaureringen af HOVEDHUSETs eksteriør foretages ved istandsættelse 
af tag og facader som disse er i dag. Det vil sige, at tegltaget ikke forventes tilbageført til 
stråtag, som gården havde i dets første par hundrede år. Det overvejes, at facaden mod 
havnen fortsat bør gulkalkes, selvom det nu er klarlagt at alle facader var hvidkalkede. 
Bindingsværk vil blive overkalket som det er tradition på Vestsjælland. Omkostningen 
vil være cirka 2 millioner kr., eksklusive moms. 
Restaurering af interiøret omfatter nyindretning af toiletter etc., genudførelse af de 
oprindelige panelklædte vægge, lægning af nye gulve, hvori alle installationer er udført 
skjult. Tekniske installationer og kuldeisolering udføres skjult over lofter og under gulve. 
Omkostningen vil være cirka 4,3 millioner kr., eksklusive moms. 
 
Restaurering af STALDLÆNGENs eksteriør omfatter især fornyelse af en stor del af 
stråtaget, der er meget nødlidende. Kragtræer, der er fremmede i Odsherred, genopsættes 
ikke. Facaderne der i dag skæmmes af en tilbygget altan og en række nye utilpassede 
vinduer og døre udbedres og tilrettes med enkelte nye facadeelementer der passer til 
bygværket, og facaderne istandsættes med vandskuring og kalk. 
Omkostningerne hertil vil ligeledes være cirka 2 millioner kr., eksklusive moms. 
Restaurering af interiøret omfatter nyindretning af vådrum etc., efterisolering, lægning af 
nye gulve, og nye installationer der er udføres skjult. 
Omkostningen vil være cirka 2,6 millioner kr., eksklusive moms. 
 
Restaurering af den FREDEDE HAVE omfatter fjernelse af ukurante tilføjelser, 
bygværker etc. Tillige rettes alle befæstede arealer og stensætninger til disses udformning 
ved fredningen i 1946. Havens vandløb og broer istandsættes. Vegetation, inklusive 
nyttehave, plæner og hegn underkastes en omhyggelig gartnerisk behandling, ligesom der 
foretages supplerende beplantning, hvor den eksisterende er gået til siden 1946. 
Omkostningen vil være cirka 3,4 millioner kr., eksklusive moms. 
 
Genopførelse af GAARDENS 4’de LÆNGE, omfatter cirka 100 m2 stueetage i plan med 
gårdens pikstensbelægning, cirka 100 m2 kælder og en lille mellembygning. 
Stuetagen indrettes til brug i forbindelsen med blandt andet aktiviteter i gårdrummet og 
i haven. Kælderetagen vil være benyttet til tekniske anlæg og depot etc.. (Skitse side 23). 
Omkostningen vil være cirka 8 millioner kr., eksklusive moms. 
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Lodsoldermandsgårdens grundareal, med nuværende bygninger. Efter Langhans 
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Grundplan.   Afsnit A er de oprindelige 14 fag.   Afsnit F er markering af en eventuelt genopførelse i moderne form.  Ikke i mål. Efter Søværnet Bygningstjeneste 
 

 
 

Lodsoldermandsgården set fra haven. Det fredede, nu ulovligt fældede, Kastanjetræ forrest til venstre. Tegning af Sven Langhnns 
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Lodsoldermandsgården (Rørvig Toldsted)  Oprindeligt stråtækning, og 14 hvidkalkede fag (Kragtræerne er en fejl!). Efter Langhans. 

 

 
Lodsoldermandsgården som den er 2015.  Rødt tegltag, 19 fag og gulkalket/malet sydfacade mod havnen. Alle øvrige facader er fortsat hvidkalkede. Efter Langhans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delvist bevaret bilæggerovn, som fører det formentlige opførelsesår 1681. Tegning af Sven Langhans før indretning til pejs 
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1.  Lodsoldermandsgårdens opførelse, ejerskifter, fredninger etc.: 
Ejendommen omfatter matrikel 66c (samt til 1935 matrikel 66b, der er haveareal ved 7b) 

 
  OFFENTLIG EJE: 
1681(?) Rørvig Toldsted opføres i Krongodset. Bygværket har 14 fag, og staldlængen 13 fag 
1728 ”Overlods” stillingen oprettes, og besættes af en toldkontrollør 
1734 Omfattende istandsættelser udføres, under ledelse af hofbygmester Lauritz Thurah 
1760 Toldstedet overføres til Statens Told- og Konsumptionsvæsen 
1770 Nordre lude noteres første gang, men er formentlig en del tidligere. Søndre lude forefindes ikke 
1770(?) Hovedhuset forlænges med 4 fag ved sydgavlen. Formentlig er søndre lude opført samtidig 
1812 Tegltag nævnes første gang. Strå på hovedhuset er ændret til tegl, men spærene er ikke suppleret* 
1812 Søndre lude findes nu nævnt. Begge luder er 3 fag 
1823 Staldlængen nedrives og nyopføres 
1840(?) Hovedhuset forlænges med yderligere 2 fag ved østgavlen 
1846 Toldstedet udflytter. Søetaten overtager (Rørvig Lodseri oprettes under lodsvæsenet) 
 Herefter benævnes ejendommen ”Lodsoldermandsgården” 
1861 Lodsoldermand Peter Jensen erhverver Tolbodvej 71, ”Ringsehuset” 
1869 Nordre fløj nedbrænder (i h.t. brandtaksationen). Denne bygning var muligvis opført i 1853 
1897 Toldbodvej 71 går i arv til Petrine Holst 
1900(?) Hovedhusets sydgavl opføres i murværk 
1913 Toldstedet nedlægges og kontrollørboligen på nabomatriklen nedrives 
1917 Lodsoldermand Jeppe Signius Holst, ”Kaptajn Holst”, dør 
1917 Lodsoldermandsstillingen afskaffes 
1917 Lodsoldermandsgården er enkesæde for Petrine Holst til 1939 
1928 Petrine Holst’ søn, Jacob Mathias Holst, køber matrikel 67a 
1935 Petrine Holst køber havearealet foran Tolbodvej 71, matrikel 7b af Marineministeriet 
1939 Petrine Holst flytter til Tolbodvej 71 
1939 Det trelængede bygværk fredes i kl. B (facadefredning). Påtaleret: Miljøministeriet 
1939 Marineministeriet planlægger at indrette et ferie/plejehjem for etaten 
 
 PRIVAT EJE: 
1942  Louis & Margrethe Levy køber Lodsoldermandsgården af Marineministeriet 
1946 Margrethe Levy lyser Fredningsdeklaration for haven. Påtaleret: Miljøministeriet 
1947 Petrine Holst dør 
1947 Toldbodvej 71 går i arv til Jacob Mathias Holst 
1948 Petrine Holst’ søn, J. M. Holst, køber jorden bag Lodsoldermandsgården (Holstvænget) 
1949 J. M. Holst dør, og jorden fordeles til arvingerne Erik, Jørgen og Bodil Rosenstand Holst 
1949 Petrine Holst’ datter, Emma Marie Jacobs Holst, overtager Tolbodvej 71 
1955 Matrikel 66d (iskiosk) frasælges til færgemand Peter Hansen 
1956 Toldbodvej 71 sælges ud af familien Holst 
1962 Margrethe Levy’s arvinger overtager (7 personer) 
1970 Sven Otto Langhans køber 
1974 Erik Rosenstand Holst overtager matr. 67a efter J. M. Holst’ enke, Ellen Marie f. Rosenstand 
1980 Fredningsloven ændres således at helheden, også interiøret mv., nu omfattes. (A og B afskaffes) 
1984 Jan H. Steinmetz køber (skøde 04.01.84) 
1984 Ruth Ahlefeldt-Laurvig køber (skøde 08.06.84) 
1984 Ruth Ahlefeldt-Laurvig accepterer Bevaringsdeklaration** 
1984 Bygningsfredningen præciseres overfor Ruth Ahlefeldt-Laurvig 
1985 Ruth Ahlefeldt-Laurvig går konkurs 
1987 Commercial Leasing AS tager skøde på ejendommen, efter endelig tvangsauktion 
1987 Bygningsfredningen præciseres overfor Commercial Leasing AS 
1992 Fredet Kastanjetræ i gården fjernes*** 
1994 Bygningsfredningen præciseres overfor Commercial Leasing AS 
1994 Kommunen præciserer at der lovligt alene må være bolig og/eller restaurant i bygværkerne 
1994 Euro-Scan ApS (Ekkehard Meister) køber**** 
1994 Bygningsfredningen præciseres overfor Ekkehard Meister (Euro-Scan ApS) 
2010 Forslag om tilbygning og bygninger i haven (Afvist af begge fredningsmyndigheder) 
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*  Formentlig har der været tegl langs tagkanten over facaden, idet man i 1734 rekvirerer 200 stk. tagtegl til reparation 
** Staten fritages for overtagelsespligt ved nægtet nedrivningstilladelse (for sig og kommende ejere) 
***  Fredningsdeklaration for haven 
**** Sidst kendte handelspris 1.300.000 kr. 
 
 
2.  Klager over manglende vedligehold modtaget hos bygningsfredningsmyndigheden: 
 
1844 Lodsoldermand Møller (”udbedring og hvidtning mangler”, ”jerndør til skorsten mangler”) 
1944 Statsministeriets departementschef Andreas Møller (”huset går til”) 
1957 Maleren Svend Guttorm (”huset må nedrives”, ”ejeren er et bæst”) 
1976 Friluftsrådet (”taget er ved at falde sammen”) 
1977 Friluftsrådet  (”taget er i fortsat forfald”) 
1986 Henrik Pontoppidan Thomsen* (”Huset undergår en uheldig udvikling”) 
1986 Bevaringsforeningen**  (”de aftalte vedligeholdsarbejder er ikke udført”) 
1987 Bevaringsforeningen (”beskadiget stråtag er ikke udbedret”) 
1987 Viggo Larsen (”huset er klistret til med skilte og lysreklamer”) 
1994 Bevaringsforeningen (”ejendommen går til grunde”) 
1994 Bygningsmyndigheden*** (stopper store byggearbejder der ikke er tilladte) 
2006 2 lokale arkitekter gør opmærksom på at tag og fag er under hastigt forfald 
2007 Bevaringsforeningen henleder på ny fredningsmyndigheden og kommunens opmærksomhed 
2010 I forbindelse med Lokalplanforslag 36 fremføres der talrige klager og kommentarer 
* Henrik Pontoppidans barnebarn 
** Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn 
*** Nykøbing Rørvig kommune, Teknisk forvaltning (8. juni 1994) 
 
 
3.  Godkendelser og tilladelser etc. fra fredningsmyndigheden: 
 
1939 Marineministeriet får tilladelse til at indrette et feriehjem 
1941 Ildstedet ændres til pejs (?) 
1946 Ændringer af vinduer og døre i staldlængen 
1961 Indretning af badeværelse i hovedhuset 
1968 Kragtræer på rørtage bør fjernes (håndskrevet notat) 
1970 Nyt køkken og badeværelse i hovedhuset (delvist udført) 
1970 Den store bageovn tillades fjernet (ikke udført) 
1971  Ombygning af staldlængen 
1971  Kviste i tag mod havnen afvises 
1971 Hvid kalk mod havnen og overskuring af tømmer i facaderne (som oprindelig) 
1972 Ændringer af vinduer og døre i staldlængen 
1972 Cafeteria og udstillingslokale i staldlængen (Afvist) 
1972 Vinduer i gavle afvises 
1972 Drivhus ved staldlængens sydgavl bør fjernes (er udført) 
1973 Skuring over bindingsværk fjernes (udført, derefter godkendt) 
1977 Udmuring med tegl i tavl tillades.  
1977 Ændring fra tagtegl til stråtækning anbefales (ikke udført) 
1983  Midlertidig træudbygning til køkken (Afvist / ulovligt opført) 
1983 Indvendige gipspladeskillevægge fjernes 
1983 Indvendige pladebeklædning og isolering af facadevægge kræves fjernet 
1984 Køkkentilbygning. Dør i facaden kun fag i 1 eller 2 
1984 Udlevering skal flyttes fra hovedhuset til tilbygningen (ikke udført) 
1984 Dør i sydgavl.  
1984 Dør fra toilet til have afvises. 
1984 Ventilation gennem hovedhusets tag afvises 
1986 Al skiltning skal fjernes (ikke udført) 
1986 Facadebehandling med ”Kalkocit” plastmaling på kunstgummigrunder anbefales 
1991 Taget bør tækkes med strå 
1991 Det nordlige udskud må ikke udformes som en lude (ulovligt opført) 
1991 Fornyelse af hovedhusets tag kan også tillades med tagtegl (ikke udført) 
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1994 Ombygning af toiletter 
1994 Nedtagning af ældre skillevægge afvises 
1994 Sortmaling af indvendigt synligt facadetømmer og loftbjælker afvises (er udført) 
1994 Det henstilles at pikstensbelægningen øst for hovedhuset udbedres ikke udført) 
1995 Træterrasse på pikstensbelægningen mod øst afvises (er udført) 
1999 Tegltag på hovedhuset med håndstrøgne tegl på brædder og pap. (Ikke udført) 
2010 Myndigheden stiller forskellige faglige krav til den nye bevarende lokalplan (se nedenfor) 
 
Kulturarvsstyrelsens stillede den 13. januar 2011 blandt andet følgende krav til teksten angående 
Lodsoldermandsgården i Bevarende Lokalplan 2010-36, Rørvig By, der var til høring (uddrag): 
 
Bestemmelse 1.4.2:  
”- Den flade, nyere tilbygning i træ (med bl.a. depot og opvaskerum) ønskes fjernet. 
 - De moderne vindues- og dørparti i østgavlen af den gamle staldlænge ønskes fjernet og fornyet i overensstemmelse 
med den oprindelige byggestil. 
 - Ved den samme gavl ønskes tagterrasse og udhus herunder fjernet.” 
 
 
4.  Tilskud ydet fra fredningsmyndigheden, vedrørende de nævnte arbejder: 
 
1955 Reparation af taget, 50% 
1959 Reparation af tag og fag, 50% 
1977 Reparation af tagfod, 50% 
1985 Reparation af tag og fag, 50% 
1999 Fornyelse af tegltag, 20%* (ikke udført/ikke hævet) 
* 20% af udgiften eksklusive moms. (Virksomheden afløfter hele momsen).  
 
 
5.  Arkitekter der har forestået bygningsmæssige ændringer, vedligehold og reparationer: 
 
1734 Lauritz Thurah / Gavle og tag 
1939 Jens Jensen Klok (Søværnets Bygningsvæsen) / Indretning af feriehjem 
1961 Hans Henrik Engqvist / Badeværelse 
1967  Ukendt / Villa og udhus i haven (afvist af Fredningsnævnet) 
1970-71 Sven Langhans / Indretning af bolig 
1972 Sven Langhans / Cafeteria og udstillingslokale i staldlængen 
1973 Sven Langhans / Skuring og mørtel fjernes over bindingsværket 
1983 Sven Langhans / Midlertidig trælænge (4. længe) til køkken (Afvist / ulovligt opført) 
1984 Sven Langhans / 9 hotelværelser i staldlængen 
1984 Poul Buchholtz / Gavle, døre og vinduer 
1984 Ukendt: Musikpavillon i haven (Afvist*/betonfundament ulovligt opført) 
1990-91 Sven Langhans / Kælder og (strå)tag 
1994 Perlt & Black-Petersen AS / Indretning af bibliotek og restaurant (Afvist) 
1998 Tobias und Dirk Didden / 27 ferieboliger i haven og en konferencesal (Afvist*) 
1999 Poul Buchholtz / Fornyelse af tegltag (Ej udført) 
2010 Claus Lorange Christensen / boligblok i 3 etager i haven (Afvist*) 
2010 Claus Lorange Christensen** / tilbygning mv. (Afvist af begge fredningsmyndigheder) 
* Af Fredningsnævnet 
** I lokalplanforslag 36, projektforslag rekvireret af Odsherred kommune 
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Tobias und Dirk Dirksen, 27 ferieboliger og en konferencesal 

 
 
6.  Tinglyste reguleringer vedrørende Lodsoldermandsgården: 
 
1939 Bygværkerne fredet i henhold til Bygningsfredningsloven (Oprindeligt klasse B). 
Ejeren har i 1985 ladet en bevaringsdeklaration tinglyse. Påtaleret har Kulturministeriet. 
Administreres for tiden af Kulturstyrelsen. Odsherred Kommune har tilsynspligten 
(Kommunen skal løbende påse at bygværkerne  ikke uden tilladelse ændres, men bevares 
og vedligeholdes i overensstemmelse med fredningen). 
1946 Fredningsdeklaration for haven. Påtaleret: Miljøministeriet, der også har 
påtaleretten. Administreres for tiden af Naturklagenævnet. Odsherred Kommune har 
tilsynspligten (Kommunen skal løbende påse at haven bevares og vedligeholdes i 
overensstemmelse med fredningen). 
1952 Tinglyst pligt til at aftage vand fra Rørvig Vandværk. 
 
 
7.  Kunstnere i og omkring Lodsoldermandsgården: 
 
Forfatteren Meir Aron Goldschmidt beskrev i 1867 området om Lodsoldermandsgården 
i novellen ”Guds Engel fra Rørvig”. 
Forfatteren Vilhelm Bergsøe beskriver i 1872 romanen ”Bruden fra Rørvig” en ulykkelig 
kærlighedsepisode i Lodsoldermandsfamilien, og samtidig beskrives haven ganske nøje. 
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Holger Drachmann opholdt sig i Rørvig flere somre i 1880’erne, og skrev her blandt 
andet ”Lodsoldermandens Spilledåse”, og skildrede tillige en række motiver fra havnen, 
Skansehage og Højsandet 
Henrik Pontoppidan opholdt sig i mange år i Rørvig, blev flere gange malet her, blandt 
andet det berømte billede, hvor Pontoppidan vandrer over heden på vej fra Rørvig Kirke. 
Frederiksborgmuseets karske portræt af Pontoppidan er malet her af Johan Rohde. 
Forfatteren Sophus Bauditz opholdt sig gennem hele livet hos sin familie i Rørvig. 
Hermann Bang kom eller boede på Lodsoldermandsgården 
Digteren Kai Hoffmann skabte lyrik der kredsede om Lodsoldermandsgården 
Forfatteren Louis Levy nåede kun 1 år i Lodsoldermandsgården. (Børnerim: ”Søren Far 
har Penge”, m.fl.) 
Klaus Rifbjerg nævner af og til Lodsoldermandsgården i sin lyrik. 
 
 
Der kendes billeder af Lodsoldermandsgården og dens have mm., af blandt andre: 
 
Holger Drachmann, der boede i familien Holst’ ejendom på Toldbodvej/Nørrevangsvej 
Vilhelm Kyhn, der boede i mange sommerperioder på Lodsoldermandsgården 
Theodor Phillipsen, der boede en enkelt sommerperiode i Rørvig som gæst hos Johan Rohde 
Vilhelm Groth 
Hans Nikolaj Hansen, der boede i sommerperioder på Lodsoldermandsgården 
Axel Emil Krause 
Niels Pedersen Mols, der også boede i familien Holst’ ejendom på Toldbodvej/Nørrevangsvej 
Vilhelm Melbye (ejede efter arv fra Kyhn flere af V. Kyhns billeder af Lodsoldermandsgården) 
Herman Siegumfeldt 
Johan Rohde, der boede i Lodsoldermandsgården primært for at arbejde på portrættet af Pontoppidan 
Gustav Bauditz 
Vilhelm Fischer 
Axel Holm 
Jacob Meyer 
Axel Harmark 
Johannes Britze 
Margrete Levy, der ejede Lodsoldermandsgården til sin død i 1962 
Henry Heerup 
Svend Guttorm 
Jens Karkov 
Elliot Hjuler 
Per Sonne 
H. Oertel 
Hagedorn Olsen 
m.fl. 
  
 
8.  Prominente gæster på Lodsoldermandsgården, hos Petrine Holst og Margrethe Levy: 
 
Foruden de ovennævnte kunstnere var der et rigt kunstnerliv i Lodsoldermandsgården 
fra midten af 1800-tallet til Margrete Levy’s familie sælger i 1971. 
Torben Brostrøm skriver i sin artikel ”Rørvig i digtningens lys” (mellem Kattegat og 
Isefjord, 2001) at ”Lodsoldermandsgården er næsten fast inventar i Rørviglitteraturen”, 
og tilføjer at ”Kirken, Lodsgården, sømærket, poplerne, er nogle af digternes foretrukne 
markører for Rørvigs miljø”. 
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Det er værd at nævne, at kong Christian X med sin familie besøgte 
Lodsoldermandsgården til the hos Petrine Holst hver sommer fra engang i 20’erne til 
1939. 
 
(Rørvigborgerne var glade og stolte, når kongeskibet lagde til ved Kongemolen i Rørvig Havn, men også 
ganske uimponerede. Da kongen en dag henvendte sig til en lokal vognmand og bad om at blive kørt til 
Badehotellet, var svaret; ”Det kan jeg ikke, for jeg har travlt med at køre sommergæster til færgen”. 
Kongen måtte selv gå ad Højsandet!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petrine Holst i samtale med Christian X. Efter Rosenstand. 

 
 
9.  Lodsoldermandsgårdens arealer: 
 
Grundarealet er: 5770 m2 
Bruttoareal af de nuværende bygværker er: 380 m2 (Heraf staldlænge 160 m2) 
Kælderareal herudover er: 43 m2, hvortil kommer cirka 380 m2 tagrum (ex. 
tagudhæng), som kun i beskedent omfang kan udnyttes. 
Kilde: BBR registeret 
 
Eventuelt genopførelse af sidebygningen mod øst vil omfatte cirka 100 m2, plus cirka 
100 m2 kælder. (Herefter vil der være cirka 580 m2 areal i stueetagen til rådighed). 
 
 
10.  Nødvendige bygningsarbejder og restaureringer på og ved hovedhuset: 
 
Nedrivning:   
 
Forinden restaurering begyndes må den nyere udbygning mod nordøst fjernes helt. Det 
samme gælder bræddeterrassen mod havnen og de anlægsgartneriske bede og kasser i 
haven ved nordøstgavlen. 



Notat vedrørende Lodsoldermandsgården /  /  SC  /   Rørvig torsdag 10. september 2015 / side 12 af 28 

Anlæggene skal fjernes til ren jord og tekniske anlæg mv. skal fjernes til ikke under 10 
meter fra hovedhuset. 
Entreprenørudgiften skønnes at andrage 350-400 timer, svarende til 150.000 kr., samt 
maskin- kørsels- og deponeringsudgifter cirka 100.000 kr. 
 
Tag og skorstene: 
 
Det antages at udbedringen kan foretages ved fornyelse af tegltaget*. 
Tagteglen skal nedtages til stillads, og sorteres således at de intakte tegl kan renses og 
genoplægges over sydøstfacaden. Over nordvestfacaden, inklusive luder, oplægges 
genbrugstegl af samme art (eventuelt korte håndstrøgne røde tegl, (gammel dansk)). 
Teglen sammenhugges omhyggeligt. Der udføres mørtelrygning med nye tegl. Skorstene 
og sider på luder inddækkes direkte til teglen, således at der ikke introduceres 
blikinddækning. Ved øverste tagtegl, samt omkring skorstene og langs gavle, udføres 
fæhårsarmeret forskelling med ufarvet kalkmørtel. Hver fjerde tegl bindes, dog bindes 3 
rækker tegl langs alle kanter og ved rygningen. Teglen skal føres 4 cm. udover de 
tilskårne vindskeder, der alle skal have en udladning, 50 cm. på gavle og cirka 20 cm. på 
luder. Kun ved skorstene må der ske tilskæring af størrelse på teglen. 
Stilladsudgiften andrager i henhold til indhentet tilbud fra murerfirmaet 200.000 kr. 
Der er regnet med et bredt HAKI stillads, og leje i 90 kalenderdage, således at stilladset 
er til fri rådighed for tømrerfirmaet i 4-5 uger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snit, 400 mm. isolering over eksisterende loftflade, og under eksisterende gulv. Ingen isolering af ydervægge. Efter Langhans. 

 
Murerudgiften til tagtegl andrager i henhold til tilbud fra et kyndigt murerfirma, som jeg 
normalt benytter til beslægtede opgaver, for nedtagning, sortering og rensning kr. 
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75.000, for oplægning af nye og gamle tegl kr. 300.000, og for supplerende arbejder ved 
skorsten, rygning og gavle kr. 40.000. (Levering af nye tegl over nordvestfacaden er 
medtaget i den nævnte oplægningspris.) 
 
Tømrerarbejderne ved fornyelse af tagteglen omfatter nedtagning og fjernelse af gamle 
taglægter, rensning, rådbehandling og reparation af de eksisterende spær. Levering og 
montering af nye hjælpespær, et stk. pr. fag, dog ved hver gavl 2 stk. pr. fag. Forlængelse 
af de eksisterende spær til 80 cm. tagudhæng, svarende til udhænget da der var stråtag. 
De eksisterende skalke skal i videst muligt omfang genanvendes. Nødvendige nye skalke 
udføres som kopier af de eksisterende, dog let forenklede, således at der ikke er tvivl om 
at disse er nye. Cirka bindig med bagsiden af facaden monteres en supplerende fodrem 
til aflastning af de nye spær, eventuelt også de eksisterende spær. Der må IKKE ske 
opretning af taget, de nye spær skal placeres således som de eksisterende spær vil 
medføre. Der må ikke benyttes trykimprægneret træ, alt træ skal være fuldtømmer, der 
må ikke anvendes sømbeslag, undtagelsesvis må der dog benyttes r/s bolte og skiver. 
Reparation og forlængelse af de eksisterende spær og andet tømmer må kun ske ved 
laskning, hvor dette er relevant. Såfremt der konstateres svampeangreb kontaktes 
arkitekt, der herefter vil forhandle udbedring med bygværkets forsikringsselskab. Over 
spærene monteres 1” pløjede tagbrædder, med den ru side nedad. Brædderne føres ud i 
langfacadernes tagudhæng, men ikke i gavludhænget. Der monteres et lag tagpap på 
brædderne, ved såvel klæbning som mekanisk fastgørelse. Herpå monteres 
trykimprægnerede afstandslister og klassificerede lægter i henhold til murerfirmaets 
opsnøring af taget. Vindskeder 5/4” fyr monteres og tilskæres tagteglen så der bliver 4 
cm. udladning over vindskeden. Vindskederne males 4-5 gange linoliemaling i ren 
Oxydrød på forside og under- og overkant. Der skal udføres en fuldt færdig prøve som 
viser såvel udhæng som gavl, til arkitektens godkendelse, forinden noget endeligt arbejde 
begyndes. 
Tømrerfirmaet rydder loftrummet fuldstændigt, renser og støvsuger alle flader og kroge. 
Der udføres et nyt hævet gulv i hele loftrummet, ved montering af 2” x 8” fyrrerigler 
som supplerende gulvbjælke ved hvert spær, og fastgjort til disse således at der bliver 
plads til cirka 40 cm. mineraluld over det eksisterende gulv/etageadskillelse. På 
etageadskillelsen udlægges 2 lag dampspærre (50% + 50% overlæg med tapestrimler til 
styring af  banerne). Dampspærren tapes eller limes til skæringen mellem facadevæg og 
loftflade, således at der ikke er luftpassage. Prøve skal forevises til godkendelse. Det skal 
forventes at der vil blive udført enkelte installationer lagt på gulvet i egnede kanaler, før 
dampspærren. Endelig udlægges i forbandt i alt 40 cm. mineraluld, som ved taget er 
afgrænset med et par brædder der sikrer, at tagrummet er ventileret langs hele tagkanten 
på langfacaderne. Der monteres overalt et ”fodpanel” i form af en lodretstående lægte, og 
der monteres en gangbro i hele bygværkets længde. Ved skorstene på begge sider af 
denne. Der udføres 3 forstærkninger af 4 kvadratmeter nær gavlene, hvorpå 
ventilationsmaskineri etc. vil blive placeret. 
 
Tømrerudgiften ved tegltaget andrager, i henhold til tilbud indhentet fra det 
tømrerfirma der tidligere har arbejdet med bygværket, for afmontering, rengøring og 
bortskaffelse, samt flytbar presenningsafdækning 90.000 kr., for reparationer hjælpespær, 
forlængelser, brædder, pap, lægtning og vindskeder mv. 260.000 kr.,  for bjælker, 
isolering og bræddegulv i loftrum 140.000 kr. 
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Facaderne: 
 
Samtlige facadeflader renses for plastmaling og overskydende kalk. Der må kun foretages 
mekanisk afrensning med hammer og spartel. Akryl/alkydmalet bindingsværks renses 
med is blæsning, klar til tømrerreparation og vandskuring. Bindingsværkets tavl afdækkes 
solidt, så der ikke sker isblæsning på de lerklinede tavl. Efter at reparationen af tømmer 
og vindueskarme mv. er udført, inklusive kalfatring med tjæret hørværk, udføres der 
behandling med kalkvand, reparationer med ren kalkmørtel (ved større huller etc. kan 
der tilsættes jurakalk, men ikke i overfladen) vandskuring af hele facadefladen, inklusive 
bindingsværket, samt fæhårsarmeret tilfugning af kalfatringerne, (prøve til godkendelse 
skal udføres). Ved gavle føres mørtel og kalk op til overkant taglægter. Herefter 
behandles omhyggeligt med kalkvand, derefter 4-5 gange kalkning (kulekalk) og afsluttes 
med en gang kalkvand**. Synlige syltsten behandles ikke. Der må ikke males sokkel. 
Murerudgiften til facaderne andrager i henhold til tilbud fra et kyndigt murerfirma, som 
jeg normalt benytter til beslægtede opgaver, for udbedring og kalkning 145.000 kr. For 
supplerende stillads på gavle og ved luder 20.000 kr. 
 
Vinduer og udvendige døre har behov for en meget omfattende restaurering.  Der er for 
tiden 30 vinduer og 6 døre. Samtlige facadeelementer nummereres og en placeringsplan 
udarbejdes, karmene afsværtes for størrelse og skævheder. Der må IKKE foretages 
opretning, hverken af vindue eller af væghuller! Vinduerne afdækkes på den udvendige 
side med en tilskåret 9 mm. krydsfinerplade, således at glassene er beskyttet ved 
udtagning og transport. Vinduerne restaureres på værksted. Glassene opmærkes nøjagtigt 
således at genmontering kan ske med under- og yderside som hidtil. Beslag opmærkes 
med blikskilt i ståltråd, og afmonteres til restaurering og genbrug. Glassene udtages til 
genindsætning. Karme, rammer, sprodser og beslag mv. renses fuldstændigt for maling. 
Der udtages 2-3 ramme- eller karmstykker til farveundersøgelse. Alt træmateriale 
udbedres ved udlusning, hvor der skal anvendes ældre fyrretræ. INGEN del må kasseres, 
alt skal restaureres, selv om kun en mindre del af vinduet kan genanvendes. Ingen 
profiler må ændres. Vinduerne må IKKE oprettes, dvs. skævheder skal bevares. De 
færdigrestaurerede karme og rammer grundes ved dypning i en linoliebaseret 
upigmenteret grundingsmaling, eventuelle huller udsættes med linoliekit. Der må IKKE 
ske spartling. Træmaterialerne gennemslibes, og der stryges 1. og 2. gang med hvid 
alkydvinduesmaling. Herefter slibes let på alle flader og profiler. Der stryges 3. gang med 
oliemaling, hvor der må tilsættes en smule sikkativ, i ren oxydrød tilsat et fingerbøl hvid 
oliemaling. Herefter genmonteres glassene, samt de restaurerede beslag mv., og der 
stryges 4. gang med ren oxydrød oliemaling. Der må IKKE slibes på overfladerne før 3. 
og 4. strygning. Behandlingen udføres både indvendig og udvendigt på alle 
facadeelementerne. Alle beslag renses ved afsyring i kaustisk soda, med påfølgende 
grundig skylning i vand. Beslagene restaureres med jern hos en kleinsmed, renses på ny, 
koldgalvaniseres 2 gange, og genmonteres sat i linoliekit, på de samme steder hvor de sad 
før. Monteringen skal ske med messingskruer med kærv. Det må påregnes at enkelte 
beslag må fornys i deres helhed, som kopi af de eksisterende på steder. Vindueskarmene 
skal holdes afsværtet under hele processen. 
Forinden aktiviteten begyndes afdækker arkitekten malingen til de nederste farvelag, og 
bestemmer hvilken farve vinduerne skal behandles med. (Vinduer fra bygværkets første 
tid findes ikke mere på bygningen, og de nuværende vinduer fra anden halvdel af 
1800’tallet er flyttet væk fra deres placeringer ved stolperne. Margrethe Levy oplyste i 
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1959, at vinduerne, da hun overtog fra marineministeriet, var tofarvede, blå og grå. Det 
kan nu ses, at dette ikke er de nederste lag.) 
Snedker- maler- og glarmesterprisen for vinduerne vil være cirka 280.000 kr. og for døre 
cirka 90.000 kr. Hertil kommer reparation og behandling af diverse småudstyr på 
facader, hvortil der afsættes 20.000 kr. 
Byggepladsindretning, og levering af vand, afløb og el påregnes at kunne ske fra det 
eksisterende anlæg. Folkerum, samt toilet og badefaciliteter påregnes at kunne ske ved 
benyttelse af en af de eksisterende gæstelejligheder. Udgiften skønnes at andrage cirka 
100.000 kr. inklusive istandsættelse efter brugen. 
 
* Hovedhuset er i lighed med staldlængen og den nedbrændte nordøstfløj oprindeligt tækket med tagrør 
(fra Rørvig). Ved ændringen til tegl (efter 1770, før 1812) undlod man at supplere med hjælpespær, 
således at det noget tungere tag kunne bæres stabilt, ligeledes afkortede man tagudhænget, der på 
Rørvigegnen traditionelt er cirka 80-85 (en alen), således at den lerklinede facade beskyttes og holdes tør.) 
Facaderne er i dag nødlidende, primært fordi tagudhænget på det udsatte sted er for kort). 
Ved indledning af Gårdens restaurering bør det indgå i overvejelserne om der, alle forhold taget i 
betragtning, burde ske en tilbageføring af taget, således at dette igen får tækning med tagrør, hvorved 
bygværkerne i det samlede anlæg igen fremtræder som en ensartet helhed, som de har været i anlæggets 
første tid. Naturligvis kan det også problematiseres om en eller begge af luderne har kvalitet og er af 
afgørende betydning for det samlede anlægs bærende fredningsværdi. 
Det vil være mit råd at udbedre anlægget med hovedhusets tagtegl, og ligeledes at begge luder bevares. Jeg 
finder ikke at luderne er tilbygning af høj kvalitet, men de bør bevares på grund af deres alder og 
betydning for den kendte brug af bygværkerne i de mange år de har været i funktion på anlægget. 
Da Fredningsmyndighederne har godkendt såvel et stråtag som et tegltag, er det op til ejeren selv at 
beslutte hvad der ønskes af tækningsmateriale. 
 
** Som det ses er samtlige Lodsoldermandsgårdens facader hvidkalkede, med undtagelse af facaden mod 
havnen, der er gul (for tiden plast og alkydmaling). Ved facadearbejderne i 1971 sås det, at den gule farve 
er en nyere udførelse, idet alle de nederste lag kalk, og facadekalken der kunne ses ved afdækning af 
bygværkets forlængelser, alle var hvide. I samtlige de kendte brandtaksationer nævnes det at facaderne er 
”hvidtet”. Anlæggets bygninger har således dannet en beskeden fin hvid samlet enhed. Først nyere 
afbildninger fra forrige århundrede viser facaden mod havnen lys gulkalket. Det bør nøje overvejes om den 
oprindelige 3-400 årlige hvidkalkning bør genetableres. Det vil være mit råd, at dette sker. Vel vidende, at 
det vil give anledning til heftig diskussion i lokalområdet. 
Da Fredningsmyndighederne har godkendt såvel hvid som gul kalk, er det op til ejeren selv at beslutte 
hvad der ønskes hvidtet med. 
 
 
Nedrivning 250.000 kr. 
Tag og skorstene, murer 315.000 kr.,  
Tag og skorstene, tømrer 590.000 kr. 
Facader, murer 165.000 kr. 
Vinduer og døre, 390.000 kr. 
Skur og byggeplads for alle entreprenører 100.000 kr. 
Tekniske omkostninger, 250.000 kr. 
(Alle tal er eksklusive moms) 
 
 
11.  Uopsættelige bygningsarbejder og restaureringer på staldlængen (vinkelbygningen): 
 
Nedrivning:   
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Forinden restaurering begyndes må den nyere udbygning med altan og plankeværk mod 
nordøst fjernes helt. Det samme gælder inventar og udstyr ved ”terrasserne” mod haven 
inklusive de anlægsgartneriske anlæg i haven samme sted. 
Anlæggene skal fjernes til ren jord, og tekniske anlæg mv. skal fjernes til ikke under 10 
meter fra bygværket. 
Entreprenørudgiften skønnes at andrage 150-250 timer, svarende til 75.000 kr., samt 
maskin- kørsels- og deponeringsudgifter cirka 25.000 kr. 
 
Tag og skorstene: 
 
Staldlængen er født med og har fortsat stråtag (rørtag). Taget er meget nedslidt og må 
fornyes i sin helhed. Der er for få år siden udført en fornyelse af en del af taget på 
gårdsiden. Imidlertid er det løftede tag over roelugen forvansket i en sådan grad, og med 
et for kort udhæng, således at denne del af taget også må fornys. Al isolering i tagfladen 
fjernes. Svage spær udbedres ved pålaskning. Fodremmen udbedres, og der indbygges 
nye skalke udført som kopi af de eksisterende, og således at udhænget bliver som 
oprindelig og traditionelt i Rørvig, cirka 80 centimeter. Der monteres nye hanebånd, 
monteres branddug og nye klassificerede taglægter. Mønningen afdækkes med lyng. 
Skorstene over tag nedrives og genopføres i en udformning der fremkommer fra 
arkitekten. Der udføres sædvanligt murerarbejde og puds i facaden ved tagkanterne. 
 
Facader: 
 
Samtlige facadeflader renses for eventuel plastmaling og overskydende kalk. Der må kun 
foretages mekanisk afrensning med hammer og spartel. 
Akryl/alkydmalet/oliemalet/tjæret synligt bindingsværk renses med isblæsning, klar til 
tømrerreparation og vandskuring. Bindingsværkets tavl afdækkes solidt, så der ikke sker 
isblæsning på de lerklinede tavl. Efter at reparationen af tømmer og vindueskarme mv. er 
udført, inklusive kalfatring med tjæret hørværk, udføres der behandling med kalkvand, 
reparationer med ren kalkmørtel (ved større huller etc. kan der tilsættes jurakalk, men 
ikke i overfladen) vandskuring af formentlig hele facadefladen, inklusive bindingsværket, 
samt fæhårsarmeret tilfugning af kalfatringerne, (prøve til godkendelse skal udføres). Ved 
gavle føres mørtel og kalk op til overkant taglægter Herefter behandles omhyggeligt med 
kalkvand, derefter 4-5 gange kalkning (kulekalk) og afsluttes med en gang kalkvand**. 
Synlige syltsten behandles ikke. Der må ikke males sokkel. 
Murerudgiften til facaderne andrager i henhold til tilbud fra et kyndigt murerfirma, som 
jeg normalt benyttet til beslægtede opgaver, for udbedring og kalkning 140.000 kr. For 
supplerende stillads på gavle 20.000 kr. 
 
Vinduer og døre: 
 
Vinduer og udvendige døre har behov for en meget omfattende restaurering.  Der er for 
tiden 28 vinduer  af varierende størrelser og 7 ”døre”. Enkelte vinduer og nogle døre af 
nyere dato udtages og fjernes, hvorefter disse erstattes af arkitektonisk tilpassede vinduer 
og døre efter nærmere oplysning fra Arkitekten. Samtlige facadeelementer nummereres 
og en placeringsplan udarbejdes, karmene afsværtes for størrelse og skævheder. Der må 
IKKE foretages opretning, hverken af vindue eller af væghuller! (Dette gælder dog ikke 
ved nyere facadeelementer). Vinduerne afdækkes på den udvendige side med en tilskåret 
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9 mm. krydsfinerplade, således at glassene er beskyttet ved udtagning og transport. 
Vinduerne restaureres på værksted. Glassene opmærkes nøjagtigt således at genmontering 
kan ske med under- og yderside som hidtil. Beslag opmærkes med blikskilt i ståltråd, og 
afmonteres til restaurering og genbrug. Glassene udtages til genindsætning. Karme, 
rammer, sprodser og beslag mv. renses fuldstændigt for maling. Der udtages 2-3 ramme- 
eller karmstykker til farveundersøgelse. Alt træmateriale udbedres ved udlusning, hvor 
der skal anvendes ældre fyrretræ. INGEN del må kasseres, alt skal restaureres, selv om 
kun en mindre del af vinduet kan genanvendes. Ingen profiler må ændres. Vinduerne må 
IKKE oprettes, dvs. skævheder skal bevares. De færdigrestaurerede karme og rammer 
grundes ved dypning i en linoliebaseret upigmenteret grundingsmaling, eventuelle huller 
udsættes med linoliekit. Der må IKKE ske spartling. Træmaterialerne gennemslibes, og 
der stryges 1. og 2. gang med hvid alkydvinduesmaling. Herefter slibes let på alle flader 
og profiler. Der stryges 3. gang med oliemaling, hvor der må tilsættes en smule sikkativ, i 
ren oxydrød tilsat et fingerbøl hvid oliemaling. Herefter genmonteres glassene, samt de 
restaurerede beslag mv., og der stryges 4. gang med ren oxydrød oliemaling. Der må 
IKKE slibes på overfladerne før 3. og 4. strygning. Behandlingen udføres både indvendig 
og udvendig på alle facadeelementerne. Alle beslag renses ved afsyring i kaustisk soda, 
med påfølgende grundig skylning i vand. Beslagene restaureres med jern hos en 
kleinsmed, renses på ny, koldgalvaniseres 2 gange, og genmonteres sat i linoliekit, på de 
samme steder hvor de sad før. Monteringen skal ske med messingskruer med kærv. Det 
må påregnes at enkelte beslag må fornys i deres helhed, som kopi af de eksisterende på 
steder. Vindueskarmene skal holdes afsværtet under hele processen. 
 
Bemærk venligst, at der ved dette bygværk forekommer en pænt antal ikke tidligere registrerede 
kunstnerisk bearbejdede smedejernsbeslag, på såvel døre som vinduer. Disse skal nummereres, opbevares 
og restaureres særskilt. Omfang, antal og restaureringstiltag vil blive fastlagt og dokumenteret af arkitekten 
ved arbejdets begyndelse og afslutning. 
 
Snedker- maler og glarmesterprisen for vinduerne vil være cirka 300.000 kr. og for døre 
cirka 90.000 kr. Hertil kommer reparation og behandling af diverse småudstyr på 
facader, hvortil der afsættes 20.000 kr. 
 
Portrummet: 
 
Portrummet behandles på samme måde og i samme omfang som facader og vinduer. 
 
Skur og byggeplads for alle entreprenører: 
 
Byggepladsindretning, og levering af vand, afløb og el påregnes at kunne ske fra det 
eksisterende anlæg. Folkerum, samt toilet og badefaciliteter påregnes at kunne ske ved 
benyttelse af en af de eksisterende gæstelejligheder. Udgiften skønnes at andrage cirka 
100.000 kr. inklusive istandsættelse efter brugen. 
 
Nedrivning, 100.000 kr. 
Tag og skorstene, 970.000 kr. 
Facader, inklusive portrum, 160.000 kr. 
Vinduer og døre, inklusive portrum, 410.000 kr. 
Skur og byggeplads for alle entreprenører 100.000 kr. 
Tekniske omkostninger, 250.000 kr. 
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(Alle tal er eksklusive moms) 
 
Tilblivelse af overslagene under afsnit 10 og 12: 
Overslagene baserer sig på gode faglige råd, og omhyggelige overslagsberegninger som er udført og venligst 
stillet til rådighed af følgende kyndige lokale håndværksmestre: 
Murermester Steen Johannessen, Skansehagevej, telefon 40106916. 
Tømrermester Bjarne Petersen, Dybesøvej, telefon 40194527. 
Tækkemester Max Akselbo, Fjordvænget, 21297707. 
(Jeg tillader mig at foreslå, at disse firmaer bliver inviteret, når en realisering bliver aktuel.) 
 
 
12.  Ønskelige bygningsarbejder og restaureringer i interiøret af hovedhuset: 
 
De nuværende forhold: 
 
Ved den foreløbige registrering af interiøret, der kunne foretages primo juli 2015, kunne 
det konstateres at der generelt, med undtagelse af (muligvis) enkelte dørfløje, 
loftbjælkerne, ildstederne (eksklusive gruekedelen) og kakkelovnspladserne, ikke er 
bevarede interiørdele eller overflader fra ældre tid i hovedhuset. Der er ingen ældre gulve 
i bygværket. 
 
I nyere tid (mest i 1970’erne) er den oprindelige lofttrappe fjernet, og der er foretaget 
indbygning af en ny lofttrappe, med et overliggende kammer (der nu bliver fjernet). 
Endvidere er der indbygget 3 toiletter med forrum, samt 2 store køkkenarrangementer 
med henblik på restaurationsdrift. Ingen af de foretagne arbejder har særkilt æstetisk eller 
funktionel kvalitet, og de støtter ikke bevaringen af det historiske bygværk. 
 

 
 
Lofter: 
 
Lofterne fremstår nu med den synlige bræddeoverflade af loftbrædderne, der ligger af på 
loftbjælkerne. Den kardusklædning med kantlister etc., der synes at have været i 16-
1700’tallet er fjernet. Det samme er den forskalling og puds (?) der ses på fotos omkring 
forrige århundredeskift, hvor stuerne blev indrettet og monteret i Chr.VIII-stil. Alt er 
fjernet i 1977, og brædderne er malet med hvid akrylmaling. Loftbjælkerne er stort set 
intakte, men nu spartlet op og malet med sort alkydemalje. 
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Ved restaurering kan den oprindelige kardusklædning, på grund af brandkrav, ikke 
genetableres. Det kan derfor overvejes om man vil etablere en glat flade med moderne 
materiale, - eller om man eventuelt burde bevare de synlige brædder i istandsat udgave, 
hvilket jeg anbefaler. I begge tilfælde med listeinddelinger etc. Under alle 
omstændigheder skal der af sikkerhedsgrunde anbringes et let hjælpebjælke op 
bræddernes overside, således at nedbøjning og bevægelser i fremtiden bliver begrænset. 
Bjælkerne bør underkastes en farvearkæologisk undersøgelse med henblik på at fastlægge 
farveholdning mv. 
 
Forhold omkring dampspærre og varmeisolering mv. er beskrevet ovenfor, i forbindelse 
med beskrivelsen af restaureringsarbejdet på taget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musikstuen cirka 1900. Chr. VII stil, glat loft og overvægge, undervægspaneler (?) 
 
Facader indvendigt: 
 
Facadevæggen i de simple rum har formodentlig altid fremstået overskuret (berappet?) og 
kalket. De står nu renset for bygningsdele, oprindeligt udstyr ved vinduer og døre, samt 
renset for mørtelmateriale. Fladerne er malet med akrylmaling og bindingsværket mv. er 
malet med sort alkydemalje. 
 
I de finere rum har facadernes indvendige vægflader, at dømme efter de synlige spor, 
været boisserede (vægpaneler). Der er kun usikre spor af selve denne, idet fladerne er 
kraftigt bearbejdede, og i mange år indtil 1983 var isolerede med gamle aviser og 
Cellutex-plader. Det kan ikke udledes om boisseringen har været intakt under 
klædningen. Alle klædninger i alle rum er imidlertid nu fjernet, og fladerne er malet med 
akrylmaling og bindingsværket mv. er malet med sort alkydemalje. Alle 
vinduesindfatninger er nyere og ret forskårne. 
 
Ved restaurering bør boisseringen i de finere rum genetableres, helst uden eller med 
beskeden varmeisolering. Det skal ske med en fornyelse eller bearbejdning af 
indfatninger etc. Hvorimod vægfladerne i de simple rum kan udstyres med 
varmeisolering og en moderne klædning der kan tilpasses rummenes funktioner. 
 
Skillevægge: 



Notat vedrørende Lodsoldermandsgården /  /  SC  /   Rørvig torsdag 10. september 2015 / side 20 af 28 

 
Vægfladerne i de finere rum har formodentlig fremstået med undervægspaneler og 
kardus eller lærred på overvægge. De står nu renset for bygningsdele, oprindeligt udstyr 
ved døre, samt renset for mørtelmateriale. Fladerne er malet med akrylmaling og 
bindingsværket mv. er malet med sort alkydemalje. 
 
Ved restaurering bør undervægspanelerne i de finere rum genetableres. Det skal ske 
samtidig med en fornyelse eller bearbejdning af indfatninger etc. Hvorimod vægfladerne 
i de simple rum kan udstyres med en moderne klædning der kan tilpasses rummenes 
funktioner. 
 
Gulve: 
 
Gulvmaterialet omkring bageovnen og komfurstedet er formentlig af ældre dato (før 
forrige århundredeskifte). Det består af røde tegl, lagt på kant i sand og i frit forbandt. 
Der er store sætninger og teglen er slidt i gangbanerne. I de tre største og et par mindre 
rum er der nyere bræddegulve. Over midten af længen er gulvet bygget på et bjælkelag 
over den mindre kælder der er med adgang fra gårdspladsen. Alle øvrige gulve er udført 
som gulve på jord, dog på et bjælkelag direkte over jord i det nordligste rum. I forstuer, 
toiletter og køkken er der udlagt beton og henmuret teglfliser eller tynde polerede 
granitfliser. 
 
Ved restaurering bør samtlige gulve optages. Bræddegulve nylægges med dampspærre 
etc., varme og anvendelse af almindelige 1½” fyrrebrædder (ikke ”Dinesen”) i 6” bredde, 
hvorunder der indbygges et egnet klaplag på jord, samt 400 mm. varmeisolering, hvori 
der er nedbygget kanaler til at rumme samtlige installationer der er nødvendige i 
stueplanet (se skitse i afsnit 12). Over kælder indbygges et brandsikkert loft. Gulvene 
skures og sæbebehandles. Teglgulvet i hovedhusets sydlige del udbedres, forsynes med 
varme, og genhenlægges, eventuelt fornys som det var. 
I moderne indrettede rum, hvor det er absolut nødvendigt at have hårdt gulv, udføres et 
fra væggene friholdt tyndt jernbetonlag med varme, og gulvet klædes med en egnet slebet 
kalksten af en type der også blev brugt i 16-1700’tallet. Gulvfladen skal ligge i samme 
højde som bræddegulvene. Hvor der i toiletter mv. er nødvendigt med hård klædning på 
væg, udføres klædningen med samme kalksten. 
 
Indvendige døre: 
 
I bygværkets skillevægge findes et par ældre revledøre, nogle ældre fyldingsdøre, dels 
formentlig fra omkring forrige århundredeskifte, dels fra 1983. Der er ingen intakte 
barokindfatninger fra huset tidligste tid, og alle indfatninger fremstår som meget 
forskårne og nyere. 
 
Ved restaurering kan de ældste fyldingsdøre istandsættes og genanvendes (det vurderes at 
en farvearkæologisk undersøgelse ikke har værdi). Revledørene kan ligeledes istandsættes 
og genanvendes. Ved fyldingsdørene bør der Kahles indfatninger der har en god bredde 
og et kraftigt profil, der kan remplacere, men ikke kopiere de mistede barokprofiler. 
Revledøre forsynes kun med indfatninger mod det de fineste rum, i øvrigt monteres 
revledørene alene i karmtræ. 
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Installationer: 
 
Samtlige installationer for vand, afløb, varme, el og it anbringes skjult i brede kanaler i 
gulvkonstruktionen (se skitse i afsnit 12). Herfra føres (efter nærmere anvisning) lodrette 
kanaler for el, til gulvet i loftrummet. Kanalerne udføres i brandsikkert materiale, og 
vandtæt bund og sider. Kanalen lægges med fald til kælderrummet, således utætheder 
kan konstateres her. Kanalerne forsynes med frostsikringstråd. 
Samtlige stik anbringes i fodpanelet, og alle tændinger føres til betjening i et INC-panel 
placeres ved indgangen fra Gaarden (eventuelt kan der benyttes enkelte trådløse 
kontakter). Der anbringes udløbsrosetter i loftfladerne, samt eventuelt nogle få 
gulvstikkontakter. I toiletter og tilsvarende rum udføres installationerne moderne og frit. 
Varmeanlægget reguleres med trådløse spotfølere i hvert rum. 
Det varmeproducerende anlæg, og dets olietank, fjernes fra kælderen og erstattes af 
pumper og et overskueligt shuntanlæg. Dog kan der opsættes en varmtvandsbeholder til 
forsyning af toiletterne, og andet behov i stueetagen. Varmeproduktionen kan efter 
restaureringen foregå ved jordvarme eller lignende, med veksler og andet tilhørende 
udstyr anbragt under den påtænkt genopførte fjerde fløj. 
Særinstallationer til udstyr og belysninger redegøres ikke her. 
 
Kampestenskælderen: 
 
Kælderen renses, udbedres og forsynes med et ny gulv lagt i chaussé. Der udføres 
gulvafløb til brønd i Gaarden (afløbet forsynes med kontraventil). Alle installationer i 
dette rum udføres vandtætte og synlige. 
 
Skur og byggeplads for alle entreprenører: 
 
Byggepladsindretning, og levering af vand, afløb og el påregnes at kunne ske fra det 
eksisterende anlæg. Folkerum, samt toilet og badefaciliteter påregnes at kunne ske ved 
benyttelse af en af de eksisterende gæstelejligheder. Udgiften skønnes at andrage cirka 
100.000 kr. inklusive istandsættelse efter brugen. 
 
Nedrivning, 50.000 kr. 
Arbejder i loftetageadskillelsen, 50.000 kr. 
Lofter, 400.000 kr. 
Indvendige facadevægge, 1.400.000 kr. 
Skillevægge, 260.000 kr. 
Døre, 250.000 kr. 
Gulve, 600.000 kr. 
Installationer, 650.000 kr. 
Kampestenskælder, 200.000 kr. 
Skur og byggeplads for alle entreprenører 100.000 kr. 
Tekniske omkostninger, 350.000 kr. 
(Alle tal er eksklusive moms) 
 
 
13.  Ønskelige bygningsarbejder og restaureringer i interiøret af staldlængen: 
 



Notat vedrørende Lodsoldermandsgården /  /  SC  /   Rørvig torsdag 10. september 2015 / side 22 af 28 

Staldlængen, der reelt består af 2 bygninger i vinkel, har i interiøret i begyndelse af 
1980’erne været omfattet af betydelige ombygninger, således at der ikke er grundlag for 
en restaurering af selve interiøret. Som det er redegjort under afsnit 11 påregnes det at 
flere facadeelementer udskiftes med sådanne der er tilpasset bygværkernes alder og 
udformning. Det anbefales herudover, at der foretages en opretning, med henblik på at 
fremskaffe rum og bearbejdninger der er i bedre overensstemmelse med bygværkets 
fremtidige funktion, alder og eksteriør (og nær den kvalitet der projekteres for 
hovedhuset). Tillige bør der udføres en bearbejdning af installationerne, således at disse 
får en sundere og nutidig udformning. 
 
Der er ikke på det foreliggende grundlag foretaget en detaljeret overslagsberegning, men 
det kan antages, at udgifterne skønsmæssigt vil andrage følgende: 160 m2 bygværk á cirka 
14.000 kr. = 2.250.000 kr. + udbedringsarbejder på loftet 310.000 kr. (de 2 loftrum 
bevares stort set som de er), samlet cirka 2.550.000 kr. eksklusive moms. 
 
 
14.  Genopførelse af den nordøstlige længe: 
 
Længen anbefales genopført i en form der remplacerer det eksisterende bygværk i 
størrelse og hovedform, men ikke i de samme materialer. Det foreslås, at der udformes et 
bygværk hvor alle flader og dele (facader og tag mv.) er udført i det samme materiale, 
med undtagelse af glasarealerne. Bygværket bør ikke være længere end det er vist på 
planen på side 3 af nærværende notat, og det må ikke opføres nærmere nordøst, idet det 
er af stor betydning at gårdrummet forbliver i sin oprindelige intime størrelse. Bygværket 
kan maksimalt være cirka 100 m2 i grundplan, og ikke meget højere end hovedhuset. 
 
Bygningen kan udføres med en lavt placeret lukket kælder med god rumhøjde (300 cm.) 
og en etage med dagslys, fortrinsvis gennem sydfacaden. Eventuelt kan der indrettes en 
hems over stueetagen, til mødeaktivitet eller lignende. Forbindelse til hovedhuset kan 
udføres som en lav, let og gennemsigtig glaskorridor der går vel klar af taget i det 
eksisterende hovedhus. Eventuelle absolut nødvendige vinduer i taget bør fortrinsvis 
anbringes mod nord, det samme gælder de nødvendige døre i flugtveje etc. 
 
Der er ikke på det foreliggende grundlag foretaget en detaljeret overslagsberegning, men 
det kan antages, at udgifterne, inklusive fundamentøgning, underbygning og 
forstærkning af hovedhuset nær genopførelsen, skønsmæssigt vil andrage følgende: 
genopførelse 200 m2 bygværk á 30.000 kr. = 6.000.000 kr. + mellembygning, 
grundforbedring, dræn og afløbsanlæg etc. cirka 2.000.000 kr., samlet cirka 8.000.000 
kr. eksklusive moms. 
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15.  Sammenfatning af de skønnede udgifter til rehabilitering af Lodsoldermandsgården: 
 
Hovedhuset, restaurering af eksteriøret: kr. 2.060.000 
Hovedhuset, interiøret, inklusive installationer, eksklusive indretning, skønnet kr. 4.310.000 
Staldlængen, restaurering af eksteriøret: kr. 1.990.000 
Staldlængen, interiøret, inklusive installationer, eksklusive indretning, skønnet kr. 2.550.000 
Restaurering af haven kr. 3.390.000 
  
Total eksklusive moms: kr. 14.300.000 
Moms: kr. 3.575.000 
Samlet skønnet udgift inklusive moms, pr. 1. januar 2015: kr. 17.875.000 
 
 
Eventuel genopførelse af den nordøstlige længe, cirka 200 m2 i 2 plan, skønnet kr. 8.000.000 
  
Total eksklusive moms: kr. 8.000.000 
Moms: kr. 2.000.000 
Samlet skønnet udgift inklusive moms, pr. 1. januar 2015: kr. 10.000.000 
(27.875.000) 



Notat vedrørende Lodsoldermandsgården /  /  SC  /   Rørvig torsdag 10. september 2015 / side 24 af 28 

   
Det kan oplyses, at håndværkerudgiften til restaurering af den 5.190 m2 store have er, eksklusive maskiner 
til gartner, skur, første 3 års pasning, tekniske omkostninger og moms, er samlet kr. 1.490.000, eller cirka 
290 kr. pr. kvadratmeter. 
 
Håndværkerudgiften til restaurering af det 803 m2 store eksisterende bygningsanlæg er, eksklusive tekniske 
omkostninger og moms, kr. 10.910.000, eller cirka 13.600 kr. pr. kvadratmeter. (Stueplan 380 m2, kælder 
43 m2, samt tagetager cirka 380 m2 vandret mål uden tagudhæng). 
 
16.   Forbehold: 
Det ovenstående overslag skal betragtes med ethvert muligt forbehold, idet der endnu 
ikke foreligger en egentlig undersøgelse af bygværkerne, og ej heller nogen projektering. 
Overslaget er baseret på undertegnedes, samt de ovenfor nævnte håndværksmestres, 
erfaringer, der er mangeårig, fra tilsvarende bygværker. 
 
  
 

 
 

Simon Christiansen 
Arkitekt MAA 
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Appendix A: 
 
 

RESTAURERING AF HAVEN: 
Denne del af redegørelsen er udarbejdet i samarbejde med  landskabsarkitekt Lone van Deurs) 

 
A.  Den fredede have: 
 
Ældre fotos og malerier (1880-erne til midten af forrige århundrede) beskriver et frodigt 
haveareal fyldt med store træer, pryd- og bærbuske, stengærder og lave stakitter. 
Bygninger og have smelter sammen og udgør en harmonisk enhed. 
Mod Toldbodvej og havnen lå en fint formet pikstensbelægning på hele arealet mellem 
havnen og hovedhuset i Lodsoldermandsgården, og der var afgrænset langs vejen med to 
rækker træer, en række elmetræer og en række popler.  
Mod nord og øst danner en bæk nær skellet en naturlig grænse til naboerne. 
Mod vest, hvor vognporten ligger og skaber forbindelse til byen, står et stort træ, måske 
et asketræ? 
Hovedudtrykket var en samling bygninger beliggende i et stor have med gamle træer, vel 
det udtryk, som den tidligere ejer Margrete Levy i 1946 lod frede. 
 
Havens areal er 5.770 m2, hvorfra går 380 m2 bygning (+ eventuelt 200 m2 genopført 
bygning). Således er der 5.190 m2 have inklusive belægninger etc. 
 
B.  Haven i dag: 
 
Der ligger stadig en ”gård” omgivet af stengærder, store træer, græsarealer, nyttehave og 
gårdsplads, men der er i dag ingen sammenhæng. Materialer (stengærder og plantevalg) 
er fremmede i forhold til at fastholde intentionerne i fredningen og samspillet med 
bygningerne. 
Der er ingen klar disponering af havearealerne, det hele flyder lidt tilfældigt sammen og 
korresponderer ikke med bygningerne, hverken landskabeligt eller funktionelt. 
Men arealerne ligger der, og der kan med omtanke og indføling genskabes en fint 
sammenhæng mellem bygninger, funktioner og ”tidsstemninger” samt gode 
afgrænsninger til omgivelserne. 
 
C.  Forslag til indsats: 
 
For oversigtens skyld inddeles friarealerne i en række delområder, der hver skal have 
deres særlige udtryk. Den endelige udformning afhænger af bygningernes fremtidige 
funktioner, parkeringsbehov, ganglinjer mv., samt udformningen af den eventuelle 
genopførelse af østfløjen. Det efterfølgende er overordnede betragtninger om den indsats, 
der skal foretages: 
 
D.  Adgang og parkering ved Oldermandsvej 
 
Beplantningen gennemgås og ”ikke hjemmehørende” planter fjernes. 
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Træer vurderes mht. sundhed og udtryk, og beskæres i nødvendigt omfang. 
Stengærder suppleres og omsættes. Alle kløvede marksten fjernes og erstattes af naturlige 
sten. 
Et stort opstammet træ (ask?) plantes som markering ved den brolagte indkørsel. 
Indkørsel til vognporten afgrænses som tidligere udført (se Kyhn maleri). 
Overgang til område 2 markeres med stengærde/ faste hegn (se Kyhn maleri). 
Der kan evt. plantes en del frugttræer (gamle sorter) foran sydlængen. 
 
E.  Forarealer ved hovedfløjen mod havnen: 
 
Træterrasse fjernes. 
Boulebane fjernes. 
Skiltning på terræn fjernes. 
Ukurante belægninger fjernes. 
Pikstensbelægning luges, eftergås, suppleres og ”efterfuges” med brolæggergrus. 
Eventuelt udføres bordure ved handicapadgange etc. 
Trappesten nytænkes og omsættes, hvor facadedøre bevares. 
Stengærde mod vej omsættes, rykkes evt. lidt tilbage af hensyn til genplantning af træer. 
Der plantes en række popler nedenfor stengærdet. 
Der afgrænses med et tremmestakit mod iskiosken ved østgavlen (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.  Gårdspladsen 
 
Pikstensbelægning luges, eftergås, suppleres og ”efterfuges” med brolæggergrus. 
Ukurante belægninger fjernes. 
Pikstensbelægning genudføres hvor østlige lude bliver fjernet. 
Eventuelt udføres bordure ved handicapadgange og i port etc. 
Adgang/ trappe til hovedbygning nytænkes. 
Området ved brønden nytænkes, og afvandes. 
Ukurant beplantning fjernes. 
Der afgrænses med tremmestakit mod den store plæne (4). 
 
G.  Midthaven: 
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Fundament til havepavillon fjernes fuldstændigt. 
Fremmed beplantning (rododendron og bøgehække) fjernes.  
Eventuelt genbruges Rododendron i partier mod naboarealer langs vandløb. 
Eventuelt indrettes der en mindre ”bondehave” med grusstier og staudebede, samt 
græsplæne.  
Den tidligere store kastanje erstattes med ny hestekastanje. 
 
H.  Nyttehaveområdet: 
 
Højbede af granit fjernes fuldstændigt. 
Der afgrænses mod midthaven og mod forareal med tremmestakit. 
Der udformes en lidt ”vild” frugthave med bærbuske og frugttræer. (stemning er vist i 
Kyhns maleri). 
Der er fortsat åben adgang til vandløbet.  
 
I.  Arealerne langs vandløbet: 
 
Der ryddes til græsrabat langs vandløb, ca. 2 meter bred. 
Vandløb oprenses let, og der etableres et overløb ved nyttehaven, så der altid er vand i 
bækken. 
Langs vandløb grupper af fugtelskende planter, brøndkarse, engkabbeleje mv. 
Der plantes som visuel afskærmning mod naboer, enten en række hassel eller blanding af 
forskellige pil. 
To broer over vandløbet nytænkes, således at der er adgang til det smalle areal mellem 
skel og vandløb. 
Brønd og pumpe indrettes 2 steder, så vand til havevanding hentes i vandløbet. 
Kommunen skal anmodes om at checke afløbet under vejen til Isefjorden. 
 
J.  Havens udstyr: 
 
Der skal afsættes beløb til afløb og dræn i for- parkerings- og gårdarealet (kun 
overfladevand, samt skjulte dræn for tagvand langs landfacaderne), elforsyning til havens 
udstyr og værktøj, belysninger, skiltning samt regulering ved parkeringsareal, indkøb af 
et passende niveau af redskaber etc. samt til opførelse af et mindre lukket skur. Det 
antages at der bliver plads til enkle personalefaciliteter i Lodsoldermandsgårdens sydfløj. 
(I modsat fald skal skuret øges og indeholde frokoststue, brusebad og toilet.) 
 
K.  Omkostningsoverslag til havens restaurering: 
 
Rydning og bortkørsel af uønsket beplantning og belægninger: kr. 50.000  
Restaurering af overfladearealer (græs mv.): 3.190 m2 á kr. 60 = kr. 200.000 
Restaurering af overfladearealer (piksten, grus mv.): 2.000 m2 á kr. 650 = kr. 1.300.000 
Indkøb af træer, buske og planter, samt muld: kr. 120.000 
Oprensning af vandløb og nyudformning af 2 broer: kr. 100.000 
Nysætning stengærder i 120 cm. højde, og stakitter: 250 l.m. á kr. 2.500 = kr. 650.000 
Afløbs- og elinstallationer udenfor bygninger: kr. 200.000 
Skiltninger, belysninger, samt regulering ved parkering: kr. 200.000 
__ 
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Indkøb af redskaber og maskiner: kr. 80.000 
Eventuelt skur, overslagsmæssigt: kr. 150.000 kr. 
Ekstraordinær gartnerisk assistance de første 3 år: kr. 90.000 
Tekniske omkostninger, 250.000 kr. 
(Alle tal er eksklusive moms) 
 
 
L.  Forbehold: 
Det ovenstående overslag skal betragtes med ethvert muligt forbehold, idet der endnu 
ikke foreligger en egentlig undersøgelse af haven og dens tilstand ved fredningen og nu, 
og ej heller nogen projektering. Overslaget er baseret på undertegnedes erfaringer, der er 
mangeårig, fra tilsvarende haver. 
 

 
Lone van Deurs 

Landskabsarkitekt MDL 
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