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Forord 
I forbindelse med den forøgede interesse for at bevare, oprette og 
forbedre ældre beboelsesejendomme, er det helt nødvendigt at 
have et grundigt kendskab til disse bygningers byggetekniske for
hold. Viden om disse forhold vedrørende det københavnske 
etageboligbyggeri i slutningen af 1800-tallet er hermed tilveje
bragt af arkitekt Jesper Engelmark. 

Jesper Engelmark har arbejdet med denne undersøgelse som 
kandidatstipendiat ved Kunstakademiets Arkitektskole og senere 
for midler stillet til rådighed efter saneringslovens § 48. SBI har 
således alene medvirket i forbindelse med færdigbearbejdelsen 
og udgivelsen af denne bog. 

Bogen indeholder en samlet beskrivelse af den anvendte bygge
teknik og de mange forhold som øvede indflydelse på dette byg
geris udformning og kvalitet, og bør derfor finde sin plads som et 
centralt opslagsværk i forbindelse med praksis, i uddannelsesøje
med og som grundlag for dyberegående undersøgelser af dette 
byggeris brugbarhed i dag. 

PER BREDSDORFF 
Statens Byggeforskningsinstitut, april 1983 

Størstedelen af den etageboligmasse der blev opført i anden halv
del af 1800-tallet, og i særlig grad den københavnske del heraf, 
har været kritiseret næsten lige fra den blev opført og til i dag. 
Kritikken har især været rettet mod den store udnyttelsesgrad og 
- på grund af de mange mindre og i lange tider overbefolkede lej
ligheder - også mod den store beboelsestæthed. Kritikken har 
været svingende i styrke, alt efter de herskende økonomiske for
hold og politiske muligheder, og forslag til afhjælpning af de kri
tiserede forhold har vekslet mellem total og delvis nedrivning af 
omfattende dele af denne boligmasse i en tilsvarende rytme. 

I sin grund har kritikken hele tiden været af social og hygiej
nisk karakter, men sandsynligvis i iver efter at se resultater er der 
på et tidspunkt blevet indført det argument i debatten, at denne 
del af boligmassen generelt set var opført af mindreværdige 
materialer, uden opfyldelse af gældende krav og under tilsidesæt
telse af almindelig forsvarlig udførelse. Sådanne påstande er 
efterhånden fremført så ofte, at de umærkeligt er blevet anset for 
kendsgerninger, hvilket selvfølgelig har været understøttet af en 
ofte særdeles mangelfuld vedligeholdelse. 

For ikke så særlig længe siden var størstedelen af denne bolig
masse derfor opfattet som nedslidt og udtjent, og påregnet ned
revet til fordel for nybyggeri. Det skete dog også i denne omgang 
kun i forholdsvis ringe grad, og i dag er indstillingen ændret i ret
ning af, at den i vid udstrækning er bevaringsværdig i forbindelse 
med gennemførelse af en gennemgribende by- og boligforbed
ringsindsats. Denne seneste ændring i opfattelsen af denne bolig
masses værdi er imidlertid lige så lidt som de forrige begrundet i 
egentlige tekniske undersøgelser og vurderinger af bygningernes 
konstruktioner og materialer. 
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På baggrund af denne groft skitserede situation er iværksat en 

undersøgelse af byggeteknik og bygningsteknisk kvalitet af det 

københavnske etageboligbyggeri fra sidste halvdel af 1800-tallet 

med det sigte at medvirke til at skabe et bredere grundlag for be

slutninger vedrørende denne bygningsmasses fortsatte brug ved 

at give et samlet billede af dens tekniske opbygning og kvalitet og 

blotlægge de bindinger, den som følge heraf er behæftet med. 

Den her foreliggende undersøgelse er at betragte som et første 

trin i så henseende, idet der hermed forsøges givet en sammenfat

tende fremstilling af den anvendte byggeteknik. Med udgangs

punkt i en opdeling af bygningerne i de primære bygningsdele: 

yder- og indervægge, fundamenter, etageadskillelser og tag, er 

der redegjort for, hvordan de i almindelighed er opbygget kon

struktivt og materialemæssigt, og hvorfor - begrundet eksempel

vis i udførelsesmåde, materialeudbud og -fremstillingsmetode, 

lovgivningskrav og andre byggeregulerende bestemmelser. Ved 

tilknyttede, kortfattede beskrivelser af den endnu tidligere an

vendte byggeteknik er samtidig givet en oversigtlig bygningstek

nisk historie. Kun i den udstrækning tidens arkitektoniske ide

alers indvirken på etageboligbyggeriets udformning har haft di

rekte sammenhæng med anvendte konstruktioner og materialer, 

er dette aspekt omtalt, og i øvrigt er denne side af byggeriet fyl

digt behandlet af andre - mest lysende i det uovertrufne værk 

»Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950«, hvortil der henvi

ses. 
Selv om det ikke er en nødvendig forudsætning for forståelsen 

af de rent byggetekniske forhold, er det fundet hensigtsmæssigt 

indledningsvis at give en summarisk fremstilling af sådanne for

hold vedrørende dette byggeri og den tid, som kan tjene til at sæt

te det i relation til vore dages og tidligere tiders - eksempelvis 

hvad angår installationsstandard og organisation - bl.a. fordi 

oplysninger herom skal søges spredt i mange specialværker. 

Ud fra den her givne beskrivelse af almindeligt forekommende 

konstruktioner og materialer i det københavnske etageboligbyg

geri fra anden halvdel af 1800-tallet fremgår mere eller mindre di

rekte hvilke bygningstekniske kvaliteter, dette byggeri kan for

ventes at indeholde. Det er imidlertid klart, at kun dyberegående 

undersøgelser foretaget med nutidige prøvemetoder og på bag

grund af den viden, de mange byggetekniske specialer i dag besid

der, kan afsløre de faktisk forekommende kvaliteter - og så læn

ge dette ikke er gjort, vil en af de vigtigste forudsætninger for en 

langsigtet by- og boligforbedringsindsats, der bygger på fortsat 

brug af den eksisterende boligmasse, stadig mangle. 

1800-tallet ud anvendtes her i landet det gamle målesystem: 1 

favn = 3 alen = 6 fod = 72 tommer = 864 linier. Med »Lov om 

Indførelse af det metriske System for Maal og Vægt« af 4. maj 

1907 indførtes det nugældende. På grund af undersøgelsens tids

mæssige afgrænsning og på grund af de mange kildecitater har 

det forekommet helt naturligt at lade det gamle målsystem være 

gennemgående uden omsætninger til det metriske system. Hertil 

kommer, at forståelsen af den behandlede bygningsmasses mål

forhold og hele opbygning er lettere forståelig med brug af det 

dagældende målsystem. For de der ikke er fortrolige med det 

ældre målsystem, findes bagest i bogen en side til at folde ud, 



hvorpå der er angivet omsætningsmål mellem alen og meter, tom
mer og centimeter. Grundlaget for de der angivne omsætnings
mål er: I alen = 0,63 meter og I tomme = 2,6 centimeter, hvilke 
er udtryk for en tillempning af omsætningsmålene efter lov af 4. 
maj 1907, hvorefter de eksakte omsætningstal var: 1 alen = 

0,6277 meter og I tomme = 2,615 centimeter. 

Arbejdet med den foreliggende del af den samlede undersøgelse 
har været delt i flere faser og understøttet fra forskellig side: I pe
rioden hvor kildematerialet blev indsamlet, var jeg som kandidat
stipendiat tilknyttet instituttet for byggeteknik, Kunstakademiets 
Arkitektskole. Den følgende bearbejdning af materialet blev 
foretaget med støtte fra Boligministeriet med midler stillet til rå
dighed efter saneringslovens § 48. Den endelige bearbejdning af 
stoffet til bogform er blevet støttet af Direktør E. Danielsen og 
Hustrus Fond og af Statens Byggeforskningsinstitut, som også 
har stået for udgivelsen af denne bog. 

I forbindelse med kandidatstipendiet ved Kunstakademiets Ar
kitektskole var professor, arkitekt Poul Kjærgaard min vejleder, 
og i perioden hvor Boligministeriet støttede arbejdet, fik jeg 
hjælp af en følgegruppe, hvori Poul Kjærgaard også medvirke
de, og som i øvrigt bestod af overantikvar, arkitekt Bent Rud, 
Fredningsstyrelsen, og fra Statens Byggeforskningsinstitut med
virkede afdelingsleder for bygningsfysik, civilingeniør Georg 
Christensen, civilingeniør Klaus Hansen, afdelingen for byg
ningskonstruktioner, og afdelingsleder for bygningsinstallatio
ner, civilingeniør Kaj Ovesen; endvidere har akademiingeniør 
Mogens Buhelt og civilingeniør Marius Johansen, begge fra afde
lingen for bygningskonstruktioner, tidvis suppleret denne grup
pe. Endelig har civilingeniør Bent Holger Pedersen, Bygningstek
nisk Studiearkiv, været behjælpelig med at gennemse og kom
mentere det bearbejdede materiale. 

For den megen hjælp og vejledning jeg har modtaget ikke blot 
fra ovennævnte institutioner og enkeltpersoner, men også fra de 
forskellige biblioteker, arkiver og arbejdspladser jeg har benyttet 
mig af, bringer jeg hermed min varmeste tak. 

Undersøgelsen bygger på et righoldigt og vidtspændende 
grundlag, og har bestået i en vekselvirkning mellem litteratur- og 
feltstudier. Alene af denne grund har det været en uoverkomme
lig opgave for mine hjælpere og vejledere at kontrollere kilde
materialets rigtighed. De fejl og mangler som denne bog derfor 
uundgåeligt vil vise sig at være behæftet med, er derfor selvfølge
lig alene mit ansvar. 

JESPER ENGELMARK 
April 1983 
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Indledning 
Den type af byggeri der her behandles, er etageboligbyggeriet fra 

anden halvdel af 1800-tallet, som det opførtes i København; og 
med etageboligbyggeri menes helt bogstaveligt den art af byggeri, 

hvori flere lejligheder er placeret etagevis over hinanden og i høje 
bygninger. 

Undersøgelsen er tidsmæssigt afgrænset til anden halvdel af 

1800-tallet - hårdt udtrykt ved den eksakte tidsangivelse: 1850 til 
1900; men såvel den nedre som den øvre grænse er flydende, idet 
sådanne huse er blevet bygget på næsten samme vis i de foregåen

de århundreder, og også blev det i første halvdel af 1900-tallet. 

Den nedre tidsgrænse kunne således have været sat til året 
1852, hvor det ydre demarkationsareal blev frigivet til bebyggel

se, da »Voldene faldt« og København begyndte sin voldsomme 

vækst. Men i en byggeteknisk undersøgelse ville der nok med 
større ret kunne sættes en grænse midt i året 1856, da Køben
havns første egentlige byggelov trådte i kraft, fordi denne bygge

lov med sine omfattende og restriktive bestemmelser og med den 
indeholdte nyordning af bygningsmyndigheden fik afgørende be

tydning for det efterfølgende byggeris udformning i videste be

tydning, og også fordi Københavns byggelov af 1856 blev norm
dannende for byggelovgivningen først i de større byer og senere i 

landet i øvrigt. 
Med et rundt tal er den øvre tidsgrænse sat til år 1900; heri skal 

dog ikke lægges mere end et forsøg på at foretage en afgrænsning 
af byggeteknisk karakter: op til omkring århundredeskiftet blev 

etageboligbyggeriet så godt som udelukkende opført af træ og 

murværk, og det var i konstruktiv henseende kendetegnet ved at 
være opbygget med bærende, langsgående yder- og indervægge. 

Også det efterfølgende etageboligbyggeri var opbygget på denne 

måde, men fra omkring århundredeskiftet og i stigende grad 
fremover fremkom materialer og konstruktioner, som fandt an
vendelse som hel eller delvis erstatning for de tidligere eneråden

de træ- og murværkskonstruktioner. Mængden af sådanne er

statningsmaterialer og -konstruktioner i etageboligbyggeriet efter 
år 1900 er stor og deres forekomst ujævnt fordelt i bygningsmas

sen, og de er derfor udeladt i denne undersøgelse. Fordi denne øv

re tidsgrænse kun er ment som en byggeteknisk afgrænsning af 

undersøgelsen, har den således ikke været fulgt slavisk, som det 
også vil fremgå. 

Undersøgelsen er geografisk afgrænset til kun at omfatte etage

boligbyggeriet i København/hovedstadsområdet, fordi den byg
ger på en vekselvirkning mellem litteratur- og feltstudier, og det 
derfor ville være en uoverkommelig opgave at inddrage det til

svarende byggeri i resten af landet. 
Imidlertid må det formodes, at den beskrevne byggeteknik og 

den hermed forbundne bygningstekniske kvalitet ikke er enestå

ende for københavnske forhold, men også i vid udstrækning er 

gældende for resten af landets tilsvarende boligmasse. Der har ik
ke eksisteret større regionale forskelle i den almindeligt anvendte 
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byggeteknik, og hvad der måtte findes af forskelle, er bl.a. blevet 
udjævnet ved, at den københavnske byggelov af 1856 var norm
dannende for byggelovgivningen i landets øvrige byer. Der har 
heller ikke været de helt store afvigelser i materialeudbuddet i et 
så lille land som Danmark, og især ikke i denne periode, hvor 
samfærdselsmidlerne udbyggedes så kraftigt. Og som det frem
går af den efterfølgende kortfattede beskrivelse af by- og befolk
ningstilvæksten i dette tidsrum, er København udtryk for et gen
nemsnit i så henseende; og udfra den betragtning at en by hvis 
vækst svarer til gennemsnittet, må have haft en byggesektor, som 
under lige forhold i øvrigt havde optimale muligheder for at imø
dekomme nybygningsbehovet under iagttagelse af almindeligt 
gældende kvalitetsnormer, vil københavnske byggeforhold så
ledes kunne antages at afspejle det normale, hvorimod der med 
større sandsynlighed vil optræde afvigelser herfra jo stærkere 
og/eller mere ujævnt væksten foregik, og dermed nybygningsbe
hovet var. 

Det gælder i øvrigt, at København ikke har været foregangsby i 
byggeteknisk henseende, således f.eks. hvad angår anlæg af gas
og elektricitetsværker, og heller ikke når det gælder anlæg af klo
aksystemer, beregnet på installation af vandskyllende klosetter. 
Hertil kan føjes, at bebyggelsen i København var langt tættere 
end i de andre byer, og de deraf følgende problemer er dermed 
mere fremtrædende. 

Endelig er det i denne sammenhæng selvfølgelig også af betyd
ning, at langt den største del af den aktuelle bygningsmasse er be
liggende i København. 

Midt i 1800-tallet var kongeriget Danmarks indbyggertal om
kring l '/2 mill" heraf boede ca. '/, i byer; og sådan havde for
delingen mellem by- og landbefolkningen næsten også været et 
halvt århundrede før, da det samlede indbyggertal var omkring 1 
mill. Men ved indgangen til vort århundrede var situationen helt 
anderledes: af Danmarks ca. 2'/, mill. indbyggere boede nu om
kring 'Is i byer. 

I anden halvdel af 1800-tallet var byernes indbyggertal steget 
fra ca. '/,mil!. til omkring 1 mill" og af landets samlede befolk
ningsvækst på ca. I mill. i dette tidsrum var altså 2

/, gået til byer
ne. Denne »vandring fra land til by« hang sammen med landets 
ændrede erhvervsforhold - den begyndende industrialisering. 
Denne store tilvækst i bybefolkning medførte en byvækst af hid
til uset omfang, og også for næsten alle byers vedkommende en 
art af boligbyggeri, som indtil da kun rigtig kendtes i København 
- etageboligbyggeriet. 

Denne befolkningstilvækst i byerne var ujævnt fordelt over 
landet. København modtog næsten halvdelen af tilvæksten i by
befolkning, men fordi København også den gang var den største 
by (ca. 12 gange så stor som den næststørste - Odense), var dens 
relative vækst ikke den kraftigste; Københavns procentuelle be
folkningstilvækst i anden halvdel af 1800-tallet svarede til gen
nemsnittet af Danmarks byer, men var mindre end gennemsnittet 
af de 10 største provinsbyers (1921) vækst, og langt mindre end 
f.eks. Århus'; rekord i så henseende havde Esbjerg, som knapt 
fandtes i 1850, og som i 1870 havde op mod 500 indbyggere og i 
1901 havde mere end 13.500- dvs. byen oplevede en befolknings-
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tilvækst, som i denne 30-årige periode nærmede sig de 3 .000 pct. 
- jvf. fig. 1.01. 

En tilsvarende opgørelse over den procentuelle befolkningstil
vækst i første halvdel af 1800-tallet viser at København i denne 
periode havde en mindre tilvækst end gennemsnittet af landets 
byer under et, og at den kun var halvt så stor som gennemsnittet 
af de 10 nævnte provinsbyers - jvf. fig. 1.02; men da var Køben
havn jo også låst inde bag sine volde. 

Systematisk foretagne opgørelser over omfanget af og i øvrigt 
forhold vedrørende byggeriet i Danmark er af ret ny dato: 

Fra og med 1876 og med stigende grad af informationsmængde 
er københavnske byggeforhold indsamlet og publiceret i »Stati
stiske Oplysninger om Staden Kjøbenhavn«, som fra og med 
1886 også bringer tilsvarende oplysninger om Frederiksberg. Med 
indlemmelserne i 1901 af Valby og Brønshøj og i 1902 af Sundby
erne i Københavns kommune indgår information om disse områ
ders byggeforhold. 

Hvad angår landets øvrige byer, foreligger for købstædernes 
vedkommende fra 1916 oplysninger om boligbyggeriet specielt, 
indsamlet på foranledning af Boligkommissionerne af 1916 og 
1918; men regelmæssigt indsamlet og publiceret først fra 1920 
gennem det daværende Statistiske Departement. Information 
vedrørende byggeriet i de øvrige byer og landdistrikter forekom
mer fra 1929 og i samme regi, men dog kun for de dele af kommu
nerne, der var bymæssigt bebygget, og hvor folketallet ved senest 
foregående folketælling (1925) var større end et tusinde. 

Om bygge- og boligforhold i Danmark før vort århundrede er 
der således kun sikre oplysninger vedrørende København (og Fre
deriksberg) siden midten af 1870'erne; hvad angår den årlige til
vækst i etageareal i København, kan der dog gives ret sikre oplys
ninger fra 1860, jvf. side 33. 

I mangel af viden om omfanget af byggeriet og dets geografi
ske fordeling i landet i øvrigt i anden halvdel af 1800-tallet, må 
der derfor henvises til den information herom, der ligger i befolk
ningstilvæksten; men det er klart, at det kun kan være retningsgi
vende og kun set over et længere tidsrum. For byerne set under et, 
vil forskelle i boligforhold og arbejdspladsers arealkrav sandsyn
ligvis gøre selv relative sammenligninger problematiske, og i 
højere grad jo mere arbejdsmæssigt specialiseret og jo mindre by
en er; hvorimod befolkningstilvæksten for de større byers ved
kommende sikkert vil være acceptabel som mål for bygningsmas
sens vækst. 

Men byernes befolkningstilvækst alene giver ikke tilstrækkelig 
oplysning om byggeriets op- og nedgangsperioder, dels har den til 
enhver tid eksisterende boligmasse udvist stor elasticitet, og har 
inden for kortere tidsrum kunnet huse selv meget betydelige be
folkningsstigninger, og dels er boligbyggeriet altid tidsforskudt i 
forhold til befolkningsvæksten; og som oftest har dette medført 
en forholdsvis stærkere stigning i det resulterende byggeri - en 
stigning som på grund af den lange produktionstid ikke umiddel
bart har kunnet følge ændringer i befolkningen og/ eller deres be
talingsevne, og derfor bliver den efterfølgende nedgang i bygge
aktiviteten meget brat, og uden relation til befolkningen i øvrigt. 

Som erstatning for de manglende nøjagtige oplysninger om 
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byggeriets omfang og fordeling i Danmark i denne periode, har 
V. Schou i »Bidrag til Undersøgelse af Byggevirksomheden i 
Danmark i de sidste 75 Aar« (1911) forsøgt at give et billede heraf 
ved hjælp af byggeriets brandassurering: assurancesummernes 
størrelse og årlige vækst i perioden er kendt, og udfra overens
stemmelse mellem væksten i assurancesum og etageareal i Køben
havn, som er kendt siden 1860, udgår Schou fra tilsvarende over
ensstemmelse i resten af landet. Denne metodes brugbarhed byg
ger selvfølgelig på, at hele bygningsmassen var brandassureret, 
og det har man ingen garanti for i alle tilfælde: siden slutningen 
af 1700-tallet og frem til 1861 var der brandforsikringstvang i 
købstæderne, herunder også i København, men ikke i landdi
strikterne og de øvrige byer. I 1861 ophævedes forsikringstvan
gen, og herefter må man derfor såvel som for perioden før regne 
med, at ejernes egen interesse i brandforsikring af deres ejendom
me var afgørende, men det har også spillet ind, at belåning af 
ejendommene i andet fald ikke har været mulig - i hvert fald ikke 
når det gjaldt den institutionelle långivning. Under forbehold af 
denne metodes indbyggede usikkerhed skal følgende derfor ses. 

I fig. 1.03 er brandassurancesummens samlede størrelse op
gjort med 5-års intervaller, ligeledes for landdistrikternes og by
ernes bygningsmasse, og byernes er yderligere opdelt i hovedstad 
(dvs. København og Frederiksberg) og købstæder. Det fremgår 
umiddelbart, at væksten ikke er jævnt fordelt, og især at byggeri
et i landdistrikterne efter brandassurancens størrelse først hen 
mod århundredeskiftet viser en vigende tendens i forhold til byer
nes. Det ses også, at byvæksten i 1850' erne fortrinsvis foregik i 
købstæderne, og at hovedstaden derefter i en kortere periode var 
førende, hvorefter hovedstadens og købstædernes vækst i byg
ningsmasse nogenlunde følger hinanden frem til 1890'erne. 

Disse forhold er tydeligtgjort i fig. 1.04, hvor brandassurance
summernes årlige tilvækst er opgjort procentuelt som 3-årige 
gennemsnit. Ved sammenligning af vækstraterne for hovedsta
den og købstæderne må det huskes, at købstæderne under et re
præsenterer meget forskellige byer og udviklingsmønstre, som 
det er vist foranstående ved befolkningstilvækst i nogle af dem; 
man må derfor forestille sig købstadsvæksten sammensat af 
vækstrater, der både ligger væsentligt under og over gennemsnit
tet, og især hvad angår tiden fra 1870' erne og frem. For tiden før 
1870' erne gælder vel noget tilsvarende, men der var mere ensarte
de vilkår for købstædernes vækst, idet de alle havde basis i det 
omkringliggende landområde, og jernbanebygningen indtil da 
var koncentreret om de få store landsdelssammenbindende linier. 
Som indicium herfor kan også ses sammenhængen i vækstrater 
for købstæder og landdistrikter i den tidlige del af perioden. 

Boligbyggeriet før 1850 

Ved slutningen af .Middelalderen var København blevet landets 
betydeligste købstad med op mod 10.000 indbyggere. Byens byg
ningsmasse må være vokset jævnt gennem tiden, og har sandsyn
ligvis haft en sammensætning svarende til den, H. Langberg i 
»Danmarks Bygningskultur« beskriver for tiden omkring år 
1600: »Paa hver enkelt ejendom fandtes normalt kun een hus-



holdning, men det var almindeligt, at der paa de større ejendom
mes grunde ud til side- og baggader opførtes boder, som udleje
des til mindrebemidlede. De indrettedes gerne i lange bindings
værkslænger, hvor hvert enkelt lejemaal omfattede nogle faa 
fag. Boligerne laa saaledes side om side i disse lange huse, og saa
dan var det forøvrigt overalt - ogsaa hvor bygningerne var flere 
etager høje. Man boede ikke over hinanden; dog sker det, at sten
husene opføres med kælder, beregnet til selvstændig udlejning. I 
disse »lejekældre« slog mindre erhvervsdrivende sig ned med de
res familier.« 

Hvorvidt lejeboderne opførtes samtidig med »Gårdene« eller 
»Husene«, eller om de tilkom senere og måske på det enkelte 
grundstykke lidt efter lidt, er ikke klart; men det forekommer ri
meligt at se dem vokse frem gradvis, og i en takt bestemt af byens 
økonomiske liv og vækst. Ligeledes synes der at være grund til at 
antage, at tilflytningen i visse år har været af en sådan størrelse, 
at nybyggeri hverken af udlejnings boder eller af egne boliger har 
kunnet opfylde kravet om husrum, og at der derfor i sådanne pe
rioder har været ekstraordinære økonomiske fordele for husejer
ne ved at indskrænke egen bolig og dermed give mere plads til ud
lejning. Hertil kommer, at bolig og erhverv såvel i tiden før som 
længe efter var snævert forbundet med hinanden, og der derfor 
var særlige muligheder for at rykke tættere sammen såvel om da
gen som om natten. 

Det er sandsynligvis også sådan, udlejning af kældre er be
gyndt. Til en start måske ved, at husejeren har flyttet sit erhverv 
med op i boligen over, og således givet plads for en anden er
hvervsdrivende; men man kan lige så vel forestille sig, at huseje
ren som en - evt. mindre - erhvervsdrivende er rykket med sin fa
milie ned i kælderen. Det forekommer især rimeligt i København 
på grund af byens særlige status, som yderligere forstærkedes 
ved enevældens indførelse midt i 1600-tallet; der må have været 
en mængde tilflyttere med »immaterielle« erhverv, som i kraft af 
deres stilling hverken kunne leje sig ind i boder eller kældre, og 
som derfor efterspurgte etagen eller etagerne ovenover. Sådan set 
er der i hvert fald en naturlig udvikling fra »rækkeboligen« til 
»etageboligen«, som senere blev det almindelige i København. 

Boligbyggeriet - eller rettere byggeri overhovedet, fordi der ik
ke fandtes vor tids skarpe skelnen mellem bolig og erhverv - var 
på den tid først og fremmest resultat af enkeltpersoners opfyldel
se af eget behov for husrum. Men alligevel kan der ses omridset af 
et mere organiseret udlejnings byggeri og fra starten planlagt som 
sådan i modsætning til det almindeligt gældende. Omkring 1650 
opførtes således 6 selvstændige 2Yz-etages boliger ovenpå ligele
des 6 kælderlejemål som en bygning beliggende mellem Børsen 
og Langebro. Bygningen, der kaldtes »de seks søstre«, stod helt 
til år 1900, da den måtte vige pladsen for Privatbankens hoved
sæde. Selv om de nærmere omstændigheder ved byggeriet ikke er 
klarlagt, er der dog grund til at tro, at det er et af de første større 
private udlejningsbyggerier i København, og som ikke blot kan 
henføres under benævnelsen »lejeboder«. Dette byggeri adskiller 
sig både i størrelse og udformning fra det øvrige samtidige på så 
markant vis, at det ikke kan bruges som målestok for omfanget 
af egentlig, planlagt udlejningsbyggeri i 1600-tallets København 
(der er i denne sammenhæng bortset fra det statslige udlejnings-
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byggeri - Nyboder - som hvad angår omfang nok ikke har haft sit 
lige blandt det private byggeri). Hertil må også lægges, at der na
turligt nok savnes viden om hele den del af bygningsmassen, der 
ikke som »de seks søstre« var opført med grundmurede vægge, 
og som er gået til i de mange mindre og to særlig store brande. 

Imidlertid må udlejning gennem 1600- og 1700-tallet være ble
vet af et sådant omfang, og bragt ind i så meget fastere rammer, 
at nybyggeriet blev præget af det. Det kom således kraftigt til ud
tryk i byggeriet efter branden 1728. 1670 bygninger nedbrændte 
ved denne lejlighed, og at erstatningsbyggeriet i vidt omfang var 
planlagt også med udlejning for øje, som det bl.a. fremgår af H. 
Hansens beskrivelse af det i »Historiske Meddelelser om Køben
havns Bygningsvæsen«: » ... , og medens hver Familie tidligere i 
Reglen kun havde sit eget Hus, var de opførte Bygninger nu sto
re, dobbelte Bygninger med 3 Etager og Kælder, anseligere, bedre 
indrettet og solidere bygget end de ældre. Men efter den store An
spændelse med at faa Byen rejst kom Reaktionen, der var ikke 
Lejere til alle de nye Lejligheder, og flere prægtig anlagte Huse 
havde under Opførelsen allerede haft den tredie eller fjerde Ejer. 
Senere, da Lejlighederne ikke med »Beboere kan besættes«, kan 
Ejerne ikke svare Renterne, hvorpaa fulgte en Mængde Auktio
ner, hvor Kreditorerne maatte lade sig »Husene tilslaa«.« Beva
rede bygninger fra den tid viser da også, at de var indrettede til 
etagevis udlejning; det stærkeste bevis herfor er nok tilstedevæ
relse af det store (køkken)ildsted i hver etage. 

De »typehuse« J. C. Krieger gav anvisning på opførelse af med 
»Berechnungen und Dessein auf 3 differente Grund-gemaurte, 
Gebiiude, ... «fra 1729, viser også udfra antallet af køkkenildste
der, at der var tale om selvstændige boliger over hinanden; efter 
plantegningerne at dømme er der tale om både en- og to-etages 
boliger i den 2- og 3-etages udgave af de i øvrigt næsten ens ind
rettede bygninger. Der er ikke vist planer af tagetagerne, og der 
kan derfor ikke siges noget om deres anvendelse, men med desto
re kvistopbygninger og de påregnede tagkviste, har der været mu
lighed for at indrette udmærkede boliger også der. Det er typisk 
for Kriegers huse og også mange af de bevarede, at trapperne ikke 
er ført ned i kælderetagen, og at adgangen hertil er direkte fra ga
de, evt. også gård. I Kriegers huse er det i øvrigt bemærkelsesvær
digt, at kældrene er vist delt i to afdelinger på langs gennem byg
ningerne, den ene med adgang fra gade og den anden med adgang 
fra gård. Den første er tydeligt et særskilt lejemål, men den sidste 
kan tydes som fællesareal for boligerne over. 

1700-tallets boligbyggeri må fortsat ses som styret af den enkel
tes behov for husrum som det almindelige, men i langt højere 
grad end tidligere dertil samtidig anlagt på udlejning allerede fra 
starten. Den stigende befolkning, det livligere erhvervsliv og også 
den voksende statsadministration medførte stadig mere byggeri; 
de tidligere lave lejeboder veg pladsen for højere bygninger, enten 
af tilsvarende karakter eller som »Gårde« i forbindelse med ny
anlæg af gader eller tidligere mindre betydende gaders ophøjelse 
til mere betydende - generelt set blev byen et par etager højere og 
grundene kraftigere bebygget. De mindste og billigste udlejnings
boliger fandtes nu især i baghuse, og i øvrigt medførte byens ud
vikling, at stadig større dele af den blev »centralt areal«, hvilket i 
kombination med Voldenes faste afgrænsning, gjorde at denne 



del af udlejningsboligerne trykkedes ud mod voldene og koncen
treredes her. 

I dette tidsrum er der tilsyneladende også sket en ændring i 
kælderudlejningens status. Disse lejemål har sikkert i starten væ
ret ganske respektable, dels på grund af den naturlige samhørig
hed mellem erhverv og bolig, og dels fordi de bygninger, hvori de 
fandtes, var de større og bedst placerede. Men i 1700-tallet er det 
blevet almindeligt at indrette kældre i alle bygninger, og om ikke 
de alle oprindeligt har været beregnet til s~lvstændig udlejning, 
var det dog en oplagt mulighed i givet fald. På et tidspunkt må 
der være optrådt et mætningspunkt i den tidligere udnyttelse til 
erhverv og bolig, hvorefter kældre også er blevet brugt til bolig 
alene. Det ligger lige for at slutte at det har været de dårligst pla
cerede kældre, der fik den anderledes benyttelse, og også at det 
især var mindre bemidlede, der blev lejere. Mod slutningen af 
1700-tallet er kælderlejemål et mindreværdigt alternativ, sådan 
som det f.eks. fornemmes i Rådstueplacat af 8. maj 1788, hvori 
der fastlægges rettigheder specielt for »Kielderfolket«. Denne 
placat omhandler affalds bortskaffelse i almindelighed, og i sær
deleshed hvad angår »Locums og anden Ureenligheds Udskyllel
se igiennem Rendestenene fra Gaarde og Huse udi Canalerne og 
Havnen«, og det hedder heri under Litra C: »For saavidt dem af 
lndvaanerne angaaer, som af Mangel paa Gaardsrum ikke ere 
forsynede med murede Priveter, og lade derfor denne Ureenlig
hed skylle ud igiennem Rendestenene, paa hvilken Maade og de 
fleste Kieldermænd skille sig af dermed; da skal enhver Huseier 
herefter være forpligtet til, at tillade de hos sig boende Kielder
folk, enten at betiene sig af det i Gaarden eller Huset indrettede 
Privet, eller og daglig herudi at nedkaste den hos dem indsamlede 
Ureenlighed, som da med det øvrige under eet paa sædvanlig 
Maade, naar det behøves, skal udføres;«. Bortset fra det rent 
samfundsnødvendige i at undgå smittespredning og tilmudring af 
havnen og kanalerne, kan bestemmelser som denne ses som ud
tryk for de tidligste lejelovgivningsinitiativer i København. 
. Københavns anden store brand 1795 gav igen anledning til en 
større fornyelse af byens bygningsbestand. Omkring 950 bygnin
ger nedbrændte denne gang, og i deres sted kom større og for
trinsvis for et andet klientel indrettede huse - ligesom det var til
fældet efter branden i 1728. Presset mod de billigere boliger for
stærkedes og »der opstod herved en Debat, hvorunder det hæv
dedes, at det simpelthen blev umuligt for Fattigfolk at bo i Kø
benhavn, og der krævedes et socialt Byggeri.« som H. Langberg 
opsummerer situationen efter branden i bogen »Dansk Byggesæt 
omkr. 1792 og 1942«. Der havde ganske vist været forslag om, at 
der skulle bygges for mindrebemidlede i det afbrændte område 
nærmest volden, hvor der var blevet en slags tradition for den art 
af byggeri; men selv om der også kom mere konkrete indlæg i de-

' batten, f.eks. iform af et egentlig projekt til »Trende dobbelte 
Huse, hvert til sexten Familier«, bestående i to-værelseslejlighe
der liggende ryg mod ryg i 4 etager - som omtalt af Langberg -
blev det sociale islæt ved tanken. Den del af boligbyggeriet, der 
var beregnet for »ganske uformuende Familier«, blev trængt 
længere ind i karreerne/ gårdene. 

Allerede i begyndelsen af 1800-tallet var der således et reelt pres 
mod byens afgrænsning ved fæstningens volde. Men de økono-
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misk gode tider, der havde givet det meste af grundlaget for både 
genrejsningen af det afbrændte og stor nybygningsaktivitet i re
sten af byen, forsvandt med Danmarks inddragelse i krigshand
lingerne. Hertil kom så, at København blev bombarderet af eng
lænderne i 1807. Bombardementet og den brand det forårsagede, 
beskadigede i større eller mindre grad omkring 1500 bygninger og 
tæt ved 300 nedbrændte. Der var altså igen blevet ledige bygge
grunde i byen, men der var ikke økonomisk baggrund for at ud
nytte situationen denne gang. Samtidig medførte bombardemen
tet, at demarkationsarealet udvidedes, og bestemmelserne om 
byggeri på dette areal blev skærpet, og således kunne forstæder
ne ikke i samme omfang som tidligere lette presset mod boliger 
inden for voldene. Denne gang var det ikke blot de uformuende, 
der kom i klemme, men også det brede lag - mellemklassen. 

Det forsøgtes ovenfra at hjælpe byggeriet i gang på mange må
der, først og fremmest ved lempelser i de efter 1795-branden kraf
tigt skærpede bestemmelser om bygningers konstruktive og ma
terialemæssige forhold, dernæst ved subsidier, sådan som det 
eksempelvis skete med Kgl. Placat af 17. marts 1812 om »Begun
stigelser for dem, der inden Udgangen af Mart. 1813 have paa de 
afbrændte eller øde Tomter i Khavn opført Bygninger, indrettede 
for Familier af Middelstanden.« Heri lokkedes med 3 års fritagel
se for alle skatter og afgifter udover hvad de bare tomter måtte 
bære, i de følgende 3 år skulle bygningerne være fritaget for are
alskat og den da netop indførte ildstedsskat, hvortil kom, at tol
den på byggematerialer ville blive de byggende tilbagebetalt efter 
opførelsen. Lige meget hjalp det - først hen i 1820'erne begyndte 
det igen at gå opad. 

Et årti senere var der ingen ledige byggegrunde. I løbet af 
1840'erne måtte nybyggeriet enten være erstatningsbyggeri efter 
nedrivning, eller presses ind bag det eksisterende, eller også måtte 
man bygge eksisterende huse højere. 

Med hensyn til at presse flere bygninger ind i gårdene eller evt. 
rive ældre ned til fordel for nye og større, var de byggende begun
stiget af mangel på lovkrav til størrelsen af det ubebyggede areal. 
Den eneste bestemmelse i så henseende var kravet om »fortov« 
ifølge »Danske Lov« fra 1683, hvori var bestemt: »ingen maa ha
ve enten Port, Dør eller Udgang eller Vinduer eller Udsigt der, 
som han ingen Fortov haver, med mindre han lovlig Adkomst 
derpaa haver.« - en bestemmelse som siden da var administreret 
som krav om mindst 1 alen afstand mellem bygninger i alminde
lighed. Så sent som i begyndelsen af 1850'erne søgtes om tilladelse 
til at indskrænke et gårdareal til '/" af byggegrunden; der blev 
dog kun godkendt en indskrænkning til '/, og det som en undta
gelse, idet man fra myndighedernes side søgte at håndhæve 
mindst'/, som almindelig regel, som det er oplyst i »Danske Arki
tekturstrømninger 1850-1950« ved citater fra byggesagsjourna
ler: 

Hvad angår forhøjelse af eksisterende bygninger, var det en 
mulighed for hele den del af bygningsmassen, der ikke udfyldte 
de højdebestemmelser, som var blevet fastlagt med Placat af 4. 
juli 1795, og som var blevet delvis lempet med placat af 10. januar 
1810: største bygningshøjde på en given grund bestemtes udfra 
gadebredden udfor forhuset, uanset hvor på grunden bygningen 
var placeret; i gader af 18 alens bredde eller derunder var største 



bygningshøjde 21 alen, og i bredere gader 24 alen. Hvor påbyg
ningsmulighed således var til stede, blev den udnyttet i vid ud
strækning. Der kan gives et begreb om omfanget af påbygninger 
udfra Nationalmuseets registrant over bevaringsværdige bygnin
ger i den del af byen, der ligger på Sjællandssiden (»Historiske 
huse i det gamle København«, 1972). Det fremgår af de tilhøren
de bygningshistoriske beskrivelser, at op mod 200 af husene blev 
forhøjet med en eller flere etager i tiden fra 1830 til 1855, hvilket 
svarer til at ca. hver 6. af de bevaringsværdige bygninger blev for
højet i denne periode. Påbygning har nok været endnu mere ud
præget, idet registranten fortrinsvis omhandler forhuse og kun 
en mindre del mellem- og baghuse, og det var især de sidstnævnte 
der var muligheder i; det skal samtidig ses i lyset af, at registran
ten skønsmæssigt omfatter omkring kun halvdelen af områdets 
ældre bygningsmasse. Det var ikke nogen byggeteknisk nyskabel
se at forhøje eksisterende huse, det havde man også gjort tidlige
re, men tallet ovenfor skal ses på den baggrund, at antallet af på
bygninger ifølge registranten var ca. 150 i hele den forudgående 
periode, og heraf var de ca. 120 blevet foretaget før år 1800. Disse 
tidligere tilfælde af påbygninger er i øvrigt tidsmæssigt mere 
spredt og som regel sammenhørende med ommuring af bindings
værksfacader, og de må derfor mere ses som en naturlig følge 
heraf, end som et primært ønske om mere etageareal. 

De bygningshistoriske beskrivelser i Nationalmuseets registrant 
indeholder for ca. 4!s vedkommende oplysninger om hvem byg
herren var og også i mange tilfælde yderligere hvem, der var me
ster for det pågældende byggeri, ved anvendelse af udtrykkene 
»opført for« og »Opført af«. For hele denne del af bygningsbe
standen gælder, at bygherrerne i '/,af tilfældene var murer- eller 
tømrermestre, arkitekter eller »bygmestre«, altså hvad der kan 
betegnes som personer fra de primære byggefag, og for den re
sterende dels vedkommende var andre håndværkere og erhvervs
drivende bygherrer i 'Is af tilfældene; de sidste % af restgruppen 
var opført af personer, hvis titler ikke kan henføres til nogen af 
ovennævnte grupper, og der er derfor indbygget den fejlkilde, 
der ligger i bygherrernes brug af titler som rådmand, justitsråd 
osv., der udmærket kan dække over en håndværker eller er
hvervsdrivende. Uanset dette fås der dog et billede af byggeriets 
organisation, og det der umiddelbart falder i øjnene er den for
holdsvis store andel, som de primære byggefag udgør. Deres eget 
behov for husrum kan langtfra have været så stort, som andelen 
antyder. Det forekommer også usandsynligt, at denne gruppe 
personer har rådet over så store summer, at de har haft mulighed 
for at beholde bygningerne efter opførelsen og senere stå for ud
lejningen af dem. De må simpelthen have opført husene med vi
deresalg for øje i langt de fleste af tilfældene. 

Efter de umiddelbart tilgængelige oplysninger i Nationalmu
seets bygningsregistrant er gruppen af bygherrer fra de primære 
byggefag begyndt deres vækst fra noget der ligner en »normal
andel« i slutningen af 1700-tallet - nærmere bestemt synes skiftet 
at ligge i 1780'erne, og det er udtalt omkring århundredeskiftet, 
hvor bestemte personer optræder igen og igen, og som ikke blot 
inden for kortere tidsrum, men også inden for samme år bygger 
flere huse. 
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En af de første, der optrådte som bygherre på denne måde, sy
nes at være C. F. Harsdorff. Han opførte 1779-80 bygningen op 
til Charlottenborg, Kgs. Nytorv 3-5, som mønster for byens 
fremtidige bebyggelse, og fordi byggeriet »formedelst de kostba
re Decorationer af Lisener, Capitæler, Basreliefs etc. vil medtage 
noget betydeligt« - som citeret i H. Langberg »Dansk Byggesæt 
omkring 1792« - fik Harsdorff overladt grunden gratis. Lang
berg skriver videre: »Huset og Gaarden (dvs. Kgs. Nytorv 3-5) 
havde været en god Forretning, og i 1781 foranledigede han, at en 
stor Grund i Amaliegade blev overladt ham, for at han der kunde 
»Opføre i de næste 4-5 Aar eller i det allerseneste 8 Aars Forløb 
anstændige og varige Bygninger af en smuk Facade ud til Ga
den«.« Harsdorff's midler har ikke været store nok, eller han har 
haft problemer med afsætningen af de færdige bygninger, for 
han kom ikke til at bygge alle 8 huse, som oprindelig påregnet. 

Som eksempel på store bygherrer fra denne gruppe i årene efter 
kan nævnes en tømrermester Andreas Hallander, som fra slut
ningen af 1780'erne og til de første år af 1800-tallet opførte tæt 
ved en snes bygninger, og kompagniskabet mellem murermester 
L. Thrane og bygmester Ph. Lange, som i løbet af ganske få år 
omkring århundredeskiftet byggede en halv snes ejendomme. 
Sammenlagt et dusin bygherrer fra de primære byggefag opførte 
i følge Nationalmuseets registrant ca. 80 bygninger i de sidste år
tier af 1700-tallet og de første år af 1800-tallet. 

Tendensen mod en voksende andel af bygherrer fra byggefage
ne er tydelig også i den følgende tid; i første halvdel af 1800-tallet 
var henved Y:i af samtlige bygherrer fra denne gruppe - stadig 
ifølge samme kilde. 

Men der skete også en forandring i sammensætningen af de øv
rige bygherrer: gruppen af håndværkere og erhvervsdrivende 
blev i dette tidsrum mindre end gruppen af alle øvrige; om end ik
ke forskellen var stor de to grupper imellem, var det dog tydeligt, 
at det ikke mere var håndværkerne og de erhvervsdrivende, der 
først og fremmest stod for byggeriet. I hvilken udstrækning de 
senere har været aftagere til de færdigbyggede ejendomme, og 
hvordan handelen med fast ejendom i byen overhovedet har for
met sig i tiden frem til midten af 1800-tallet, findes der ikke umid
delbart tilgængelige oplysninger om; men i det omfattende bag
grundsmateriale, der er omtalt i forordet til Nationalmuseets 
bygningsregistrant, er der sandsynligvis så stor en informations
mængde om ejerne til forskellige tider, at det kunne danne grund
lag for en nøjagtig undersøgelse af disse forhold. 

Baggrunden for at byggefagenes folk i slutningen af 1700-tallet 
gik aktivt ind i finansieringen af nybyggeriet, må søges i den sta
dig stigende økonomiske vækst gennem sidste halvdel af århun
dredet, som generelt set medførte øget byggeri og dermed også 
stigende indtjening for de udførende - en indtjening, som på et 
tidspunkt er blevet af en sådan størrelsesorden, at det har været 
naturligt at lade den anbringe i byggeri udover eget behov; hvortil 
så kan lægges den fordel, at håndværksmestrene på denne måde 
kunne udjævne byggeaktiviteten ved i perioder, hvor ordretilgan
gen var lille, at »bygge for sig selv«. 

Når dette »totalentreprisesystem« tilsyneladende så forholds
vis hurtigt kom til at udgøre så stor en andel af nybyggeriet, må 



det søges i de samme forhold, som også i dag er baggrunden her
for: dels har køberne sluppet for al besværet ved at agere bygher
re, og har kunnet tage det færdige hus i øjesyn før køb, dels har 
de byggende haft større muligheder for fortjeneste, og under alle 
forhold den fordel at holde byggeriet i gang, som nævnt ovenfor. 
Endelig var skridtet fra at bygge for andre til at bygge for sig selv 
ikke overvældende stort i henseende til fordring til kapital og risi
ko. I alt væsentligt var det den pågældende bygmester, murer- el
ler tømrermester, der finansierede byggeriet og havde det fulde 
ansvar med dets færdiggørelse til den akkorderede tid; ratevis be
taling for byggeriet har været ualmindelig, og den eneste økono
miske belastning bygherren har haft udover købet af grunden, 
var at assurere byggeriet undervejs. 

Axel H. Pedersen giver i »Byggeriets retlige og økonomiske or
ganisation« (1946) en karakteristik af den tids entreprisekontrak
ter ved at gengive »Formular til en Kontrakt om Opførelsen af et 
Huus« sådan som den forekom i A. S. Ørsteds »Formularbog« 
(5. udg., 1844): efter i 7 punkter at have fastlagt alle tømrermeste
rens forpligtelser i forbindelse med byggeriet, hedder det i punkt 
8: »Naar Hr. Tømrermester Stok har opfyldt denne Kontrakt i al
le dens Dele, uden nogen videre Udgift fra min Side, betaler jeg, 
Halvor Andersen, ham den for Husets Opførelse akkorderede 
Sum 3000 Rbdlr. S.M., siger Tre Tusinde Rigsbankdaler i Sølv
mynt, af hvilken Sum jeg, hvis den ei prompte erlægges, har at 
svare Renter fra Forfaldsdagen. Til Sikkerhed for denne Hr. Stok 
tilkommende Betaling giver jeg ham første Prioritet i Grunden og 
den af ham opførte Bygning, som jeg er pligtig til etageviis at as
surere.« Af det følgende punkt 9 fremgår, at bygherre og tømrer
mester er enige om at slå halv skade, hvis bygningen eller dele af 
den skulle ødelægges, f.eks. brænde, inden afleveringen, og en
delig i det sidste punkt 10 fastslås hvorledes der skal forholdes 
hvis tømrermesteren går fallit eller dør inden bygningens færdig
gørelse. Princippet i kontrakten er det gammelkendte begreb 
»Værksleje«, der af A. S. Ørsted var defineret således: »Man kal
der det Værks-Leje, naar nogen mod Betaling paatager sig at 
fuldføre et bestemt Arbejde. Derimod kaldes det Arbejds-Leje, 
naar man mod Betaling umiddelbar overlader en anden sin Tid og 
sine Kræfter til legemligt Arbejdes Forrettelse«, og efter den her
skende opfattelse af dette kontraktforhold skulle vederlaget som 
regel først betales, når resultatet var opnået - og altså i dette til
fælde når bygningen var færdiggjort. Under kontraktforhold 
som disse kan det ikke undre, at de udførende tog skridtet til selv 
at stå for byggeriet. 

Indtil slutningen af 1700-tallet var byggeriet ikke alene finansi
eret af bygherrernes egenkapital, sikkert også ved långivning; 
men fordi lån blev optaget »mand og mand« imellem, fulgte låne
ne personen og ikke ejendommen, selv om ejendommen indgik 
som sikkerhed for lånene. Det betød f.eks. at lån typisk opsagdes 

. ved ejerskifte. I den udstrækning byggeriet blev finansieret ved . 
lån, har der altså været en tilsvarende hindring for fremvæksten 
af det foran beskrevne »totalentreprisesystem«, og i sidste ende 
har egenkapitalen alligevel været af afgørende betydning. 

I 1797 oprettedes »Kreditkassen for Huseierne i Kjøbenhavn« 
med det formål at yde byggeriet uopsigelige lån med fast løbetid. 
Midlerne, der på forskellig vis var garanteret af Statskassen, kom 

21 



22 

fra private indskydere. Baggrunden for Kreditkassens oprettelse 
var kapitalbehovet til det store nybyggeri efter branden 1795; selv 
om det økonomisk set var gode tider, og der altså skulle være ka
pital nok til finansieringen af byggeriet, har der ikke været nok, 
eller rettere sagt: nybyggeriet har skullet skaffe sig penge i kon
kurrence med det øvrige erhvervsliv. Sådanne situationer har sik
kert også eksisteret tidligere, men åbenbart var det første gang 
problemet erkendtes; i hvert fald første gang der blev taget skridt 
til at sikre byggeriet en del af den ledige kapital. 

Målt efter størrelsen af udlån fra Kreditkassen fik den ikke 
overvældende betydning, men den har sikkert haft en stabili
serende virkning ved at hjælpe en mindre og betrængt del; og 
Kreditkassens oprettelse må også have været af en vis betydning 
for »håndværks-bygherrernes« muligheder for at holde jævn 
takt i deres produktion af »nøglefærdigt« byggeri. Dette første 
realkreditinstituts betydning for københavnsk byggeri skal imid
lertid nok ikke overvurderes: 1850 udgjorde kreditkassens ude
stående restgæld kun omkring •;" af den privatejede bygnings
masses samlede brandassurancesum. Det vil igen sige at ca. hver 
ottende ejendom har været behæftet med lån i Kreditkassen, be
regnet som groft gennemsnit udfra et gennemsnitligt låneloft på 
tæt ved '!, af assuranceværdien i de enkelte ejendomme, sådan 
som det er oplyst for et udsnit af lånesager fra de første år af Kre
ditkassens virksomhed i festskriftet i anledning af 150-års jubilæ
et (ved E. Andersen, Kbh. 1947). 

De første sparekassers oprettelse i 1810'erne og stærke frem
vækst i årtierne efter fik først betydning for byggeriets lånebehov 
i slutningen af 1840'erne, indtil da var sparekassernes indskud 
næsten udelukkende placeret i Nationalbanken, men fra den tid i 
stadig stigende omfang i fast ejendom. 1850 udgjorde denne del 
af sparekassernes udlån tæt ved 10 millioner kroner - mere end 
halvdelen af deres samlede udlån, men det var næsten udelukken
de byggeriet uden for København, der fik glæde af denne finan
sieringskilde; Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, der var 
oprettet 1820, udlånte kun en mindre del af sine midler mod pant i 
fast ejendom, og så sent som midt i 1850'erne udgjorde denne del 
af udlånene kun ca. 25 pct. 

Sluttelig skal nævnes, at også Nationalbanken gav udlån i fast 
ejendom, men med op mod 5 millioner kroners udlån i denne ka
tegori i 1850, har det heller ikke haft den store betydning på et 
tidspunkt, hvor den samlede brandassurancesum for hele landet 
var mere end 500 mill. kroner, hvoraf Hovedstaden tegnede sig 
for de 125 mill. (Af andre banker fandtes på denne tid kun Fyens 
Diskonto Kasse (fra 1846), men denne, såvel som vekselererfir
maerne var indrettet på at betjene det øvrige erhvervsliv, fortrin
svis handelen - og i øvrigt fik de senere private banker først be
tydning for byggeriet direkte i den allersidste del af 1800-tallet. 
Til gengæld da også med så stor virkning, at nybyggeriet kamme
de over!) 

København var i slutningen af 1840'erne en forholdsvis ny by, 
hvad angår bygningsmassens alder. Udfra en grov opdeling var 
op mod halvdelen af bygningerne opført siden slutningen af 
1700-tallet, og næsten alle som regulært udlejningsbyggeri i 4 -
undtagelsesvis i 3 og 5 - etager, med fuld kælder og sandsynligvis 



udnyttet tagetage. En anden og tilsvarende stor del var opført 
gennem 1700-tallet, oprindelig i 1-3 etager og også med fuld kæl
der, og i en vis udstrækning anlagt på udlejning, men gennem 
årene ombygget og påbygget så denne del af bygningsmassen sva
rede til den nyeste. En sidste og forholdsvis mindre del var ligele
des fra 1700-tallet, men fortrinsvis fra første halvdel af århundre
det, og beliggende i områder, hvor hverken de to store brande el
ler bombardementet i 1807 havde afstedkommet egentlig nybyg
geri, dvs. på Christianshavn især, men også andre steder i byen, 
f.eks. Adelgade-Borgergade-kvarteret. Om ikke disse ældste byg
ninger fra starten havde været egentlig udlejningsbyggeri, blev de 
det senere, og det var i dem, den allerfattigste del af befolkningen 
boede. Det var typisk huse, som ikke havde undergået den »byg
ningsforbedring«, der bestod i ommuring af bindingsværksfaca
der og i reglen samtidig hermed påbygning af flere etager. Af den
ne sidste del af bygningsmassen er der i dag kun lidt tilbage - hvad 
ikke flammerne overkom tidligere, blev fjernet ved saneringer i 
slutningen af 1800-tallet og i vort århundrede. Så sent som efter 2. 
verdenskrig blev Adelgade-Borgergade-kvarterets bygninger re
vet ned og erstattet med »tidssvarende« boliger. 

Fra at være en by, hvor det almindelige var, at hver familie/ 
husholdning boede i egne boliger og side om side, var København 
gennem en 200-årig periode blevet en by, hvor langt hovedparten 
af boligerne var beregnet på udlejning og placeret over hverandre 
i 4-5 etages bygninger. 

I dette tidsrum ændredes byggeriet også i konstruktiv og materi
alemæssig henseende. Almindeligvis beskrives det middelalderli
ge København som bestående af rene træbygninger og hovedsa
gelig opført som bulhuse, hvor i blandt meget få stenbygninger 
stak højt op: kirkerne, klostrene og slottet. Efter det bevarede 
kildemateriale at dømme forandredes denne situation i 1500-tal
let, og bindingsværksbygninger med udmurede tavl begyndte at 
forekomme hyppigt. Det var først og fremmest brandfaren i den 
stadig tættere bebyggede by, der var baggrund herfor, men af 
stor vægt har også byens almindelige omdømme som landets ef
terhånden vigtigste købstad været. Det sidste forhold kom tydeli
gere til udtryk i 1600-tallets slutning, hvor den enevældige konge 
ønskede at byen som rigets hovedstad skulle fremtræde med 
grundmurede facader ud mod de mere betydende torve og plad
ser. Fra denne tid stammer også de første bestemmelser om ensar
tet facadebehandling i sådanne områder af byen. Den store brand 
i 1728 medførte øjeblikkelig krav om brug af grundmurede yder
vægge overalt, og ikke blot mod gaden. Det hedder i »Hans Kon
gelige Majestæts allernaadigste Rescript« af 18. marts 1729: »L 
At alle og enhver af Indvaanerne i denne Kongelige Residentz
Stad Kiøbenhavn, som ville bygge paa deres afbrændte eller i 
Branden nedbrudte Pladser, skulde være tiltænkte, saavel Huse
ne til Gaden, som hvis Huse de enten til deres Værker eller i andre 
Maader indvendig i deres Gaarder behøver, af Grundmuur inden 
og uden at lade bygge.« 

Tiderne var dog ikke til sådanne rabiate skift i byggetradition, 
og kun en mindre del af de nye bygninger opførtes efter rescrip
tets ordlyd. Gennem resten af 1700-tallet ombyggedes en væsent
lig del af de eksisterende huse og forsynedes med grundmurede 

23 



24 

facader, først til gaden og siden til gården. Også i nybyggeriet 
blev grundmurede huse almindeligere, men bindingsværksbyg
ninger opførtes stadig. 

Den anden store brand i 1795 satte endelig stop for det rene bin
dingsværksbyggeri, og igennem første halvdel af 1800-tallet for
søgte man fra myndighedernes side at få de sidste rester af bin
dingsværksfacader og gavle ændret til grundmur, bl.a. ved at til
lade sådanne bygninger forhøjet ud over gældende bestemmel
ser, når det skete samtidig med ommuringen af væggene. 

Ændringen af byggeriet fra bindingsværkshuse til grundmure
de huse var ikke fuldstændig, idet det kun var ydervæggene, der 
ændredes - indervæggene blev stadig udført af bindingsværk; 
det endelige skift fra bindingsværksbyggeri til grundmuret byg
geri kom først i den sene slutning af 1800-tallet, da det med Kø
benhavns byggelov af 1889 i praksis blev umuliggjort at anvende 
bindingsværk indvendig. 

Det middelalderlige Københavns lave bygninger har sandsynlig
vis nøje svaret til landets i øvrigt, dvs. det var ret smalle huse med 
bjælkelag/tag spændende fra facade til facade, og kun mellem
understøttetiden udstrækning, der af planmæssige grunde fand
tes langsgående skillevægge. Brug af en langsgående, bærende 
skillevæg - hovedskillevæg - som fast element i byggeriet, frem
kom sandsynligvis først i 1600-tallet, som en konsekvens af større 
husdybder, og i øvrigt sammenhørende med den traditionsbund
ne »langhustype«, dvs. huset liggende langs med gaden i modsæt
ning til »gavlhustypen«, som var almindeligt brugt i de områder 
af Europa, der var handelsforbindelser med - de tyske Østersø
byer og Holland. (Det København, der fremtræder på »Resens 
Eleverede Kort« fra 1674, består næsten udelukkende af gavlhu
se; men det er almindeligt antaget, at det er signaturmæssigt be
stemt, måske som følge af en kongelig drøm om byens udseende. 
På »Geddes Eleverede Kort« fra 1761, hvor så at sige hvert hus er 
portrætteret, er det langhuset, der findes overalt.) 

I J. C. Kriegers mønstertegninger til nye grundmurede huse fra 
1729 er hovedskillevæggen konsekvent centralt placeret, og i det 
følgende byggeri er hovedskillevæggen fast bestanddel. 

Sammenligningen mellem bygningerne i middelalderens Køben
havn og landets i øvrigt omfatter også tagform og tagdæknings
materiale. Husene har haft det almindelige ca. 50 grader hælden
de vinkeltag, og tagene har været dækket med strå eller spån. 
Overgangen til brug af teglsten må være sket tidligt - efter alt at 
dømme i slutningen af 1500-tallet og sandsynligvis sammenhø
rende med at bygningsmassen ændredes til at være opført af ud
muret bindingsværk. Teglsten som det almindeligt brugte tag
dækningsmateriale holdt sig helt til anden halvdel af 1800-tallet, 
hvor naturskifer og metaldækning blev ligeså almindelig. Igen
nem hele tidsrummet har bly- eller kobberdækning været et alter
nativ, som var forbeholdt de kirkelige og øvrige officielle bygnin
ger. 

Vinkeltagformen var enerådende helt til slutningen af 1700-
tallet i det almindelige byggeri. Den fra Frankrig importerede tag
form, manzarttaget, dukkede frem på denne tid, men vandt ikke 
særlig frem i nybyggeriet, derimod ved påbygning af eksisterende 



huse, hvor man i det mindste kunne vinde en ekstra etage ved at 
erstatte det ældre tag med den nye form. 

I det ældre etagebindingsværksbyggeri var adgangs- og for
delingsareal i etagerne anbragt udvendigt som »svaler«, og trap
perne var mere eller mindre bygget sammen med disse svalegan
ge. Altangangene er enten fremkommet ved udkragning af bjæl
kelagene eller opført som selvstændige konstruktioner, og fast
holdt til bygningerne. Det sidste har nok været det almindelige 
ved forhøjelse af eksisterende bygninger. Svalegange har i øvrigt 
ikke været en fast bestanddel af det højere byggeri, i mange til
fælde har man klaret sig med en trappe eller stige op til indgangs
døren; adgangsforholdene har været af højst forskellig art, og til
passet det enkelte hus og dets forandring. Som eksempel herpå 
kan nævnes den undersøgelse af trappeforholdene i byggeriet før 
branden 1728, der findes i »Ildebrandshuse« (Nationalmuseet, 
1966), hvori det om et af de undersøgte huse hedder: »Forhuset i 
Landemærket 49 var på 5 fag og havde 3 etager og kvist. I 1714 
beskrives trappeanlægget således: »Nest ved samme gadehuus i 
gaarden er en trappe gang paa 3 fag, den første trappe til ded før
ste loft, af en Vindeltrappe til en Svalle og til den øverste Sahl af 
en Etalienske Trappe, og til Loftet af en Stietrappe og til Haane
bielcherne af en Løs stie.« Det er lidt uklart hvorledes dette har 
set ud. Muligvis er huset blevet forhøjet, således at det først hav
de svale med vindeltrappe fra gården i et trappehus. Efter for
højelsen har man så bygget en etage på trappehuset og anlagt den 
italienske trappe til tredie etage.« Også før branden i 1728 havde 
der været trapper indvendig i husene, men det blev mere alminde
ligt i byggeriet efter branden at have trappen og fordelingsarealet 
placeret inde, og i byggeriet fra anden halvdel af 1700-tallet og 
frem blev det normen. 

Som det er fremgået af ovenstående citat, forekom alle senere 
kendte trappetyper - fra trappen med et lige løb, over trapper 
med flere løb til trapper med et svungtet løb i form af spindeltrap
per - også i byggeriet før branden i 1728; efter branden blev den 
lige et-løbstrappe fremherskende i udlejningsbyggeriet med 
mindre lejligheder, og fler-løbstrapper, udformet som »italien
ske«, kom til at præge byggeriet med de større lejligheder, og da 
som »hovedtrapper« mens »køkkentrappen«, der fremkom i 
slutningen af 1700-tallet, som regel udformedes mere eller mindre 
svunget i et løb af pladshensyn. 

Efter branden i 1795 fremkom krav om 2 trapper i huse med 5 
fags bredde mod gaden eller derover; men kravet var formuleret 
som et ønske snarere end et krav, og i den del af boligmassen, 
hvor hensynet til størst muligt udlejningsareal var altafgørende, 
forblev det ved ønsket - i den resterende del var tilstedeværelsen 
af en »servicetrappe« en nødvendighed for at sikre udlejning af 
boligerne, og her var kravet således egentlig unødvendigt. 

Som en naturlig konsekvens af brngen af bindingsværk i byg
geriet, blev trapper altid udført af træ, og fordi overgangen til 
grundmurede huse kun omfattede den ydre skal, fortsatte trap
perne at være trækonstruktioner. 

Efter vore dages installationsterminologi var den eneste helt sikre 
installation i boligbyggeriet før 1850 koge/stegemulighed i køk-
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ken - det åbne ildsted med tilhørende skorsten. I midten af 1700-
tallet fremkom »cornfurindretninger«, som i starten blot var en 
jernplade med huller anbragt over ilden i det i øvrigt åbne ildsted. 
Senere indmuredes pladen, og hullerne forsynedes med ringe, så 
størrelsen kunne varieres eller lukkes af. I slutningen af 1700-
tallet fandtes egentlige jernkornfurer, som vi kender dem med 
indfyringslåger og tilhørende trækreguleringsmulighed, men sta
dig beregnet til indbygning. Fritstående komfurer fandtes først 
op mod midten af 1800-tallet, men først i tiden efter begyndte 
komfurer at blive fremstillet i serieproduktion. 

Rurnopvarrnning var sædvanligvis begrænset til varmen fra 
det åbne ildsted i køkkenet, men kunne evt. være suppleret med 
de såkaldte bilæggerovne i tilstødende rum. Andre skorstene end 
køkkenskorstenen var sjældent forekommende, uden i de større 
lejligheder, og det var derfor sædvanligt at aflukke uopvarmede 
rum i den koldeste tid. I 1700-tallet er de første ovne til rurnop
varrnning ved direkte indfyring - modsat bilæggerovne, der for
synedes bagfra fra køkkenildstedet - fremkommet, de såkaldte 
vindovne. Det var støbejernsovne, og efterhånden udvikledes en 
mængde typer, hvis benævnelser karakteriserede udformningen: 
en-, to- og tre-etages vindovne, kolonne- og piedestalovne m.fl., 
de var alle beregnet til brændefyring; først midt i 1800-tallet be
gyndte kul og straks efter koks at blive et alternativ til brændefy
ring. Ovnene kunne også være udført helt eller delvis i keramisk 
materiale, men det var sjældent; det var overhovedet undtagelsen 
at finde andre ovntyper end bilæggerovne, og det var kun i den 
bedre stillede del af befolkningens boliger de forekom. I J. C. 
Kriegers mønstertegninger til nye bygninger efter branden i 1728 
er vist vindovne i de rum, der ikke ligger op til køkkenet og der
med med mulighed for placering af bilæggerovne; det siger også 

. noget om hvem bygningerne var tegnet for, udover hvad størrel
serne af lejlighederne antyder. 

Når opvarmning af boligerne længe var begrænset til at være 
varmen fra det nødvendige køkkenildsted, og det for langt stør
stedelen af befolkningen var tilfældet i hele denne periode, skyld
tes det dels at brændsel var dyrt, dels at råjernsproduktionen var 
lille og videreforarbejdning kostbar, endelig var også de ekstra 
skorstensanlæg medvirkende til begrænsning af varmeforbruget, 
fordi der krævedes særskilt skorsten for hvert ildsted, og skorste
ne skulle være så store i tværsnit, at de kunne passeres af skor
stensfejeren. 

Som nogenlunde almindelig husinstallation i tidens byggeri kan 
yderligere nævnes tilstedeværelse af udslagsvask i etagerne, i de 
fleste tilfælde dog placeret på fælles gang i forbindelse med trap
pe og beregnet på at betjene flere lejligheder. Både vaske og afløb 
var af træ, vaskene evt. beklædt indvendig med zink eller jernblik 
i den senere del af perioden, hvor også afløbene i en vis udstræk
ning overgik til at være af metal. Afløb førtes udvendig på byg
ningerne og direkte ned med åben udmunding over det sædvan
ligvis befæstede areaJ nærmest husene, hvorfra vandet søgte mod 
afløbsrenderne, der i de fleste tilfælde var åbne og ført gennem 
port ud til gadernes ligeledes åbne rendestene. 

Københavns kloaksystem var så sent som i slutningen af 
1840'erne et næsten åbent ledningsnet bestående af gadernes ren-



destene. Af den samlede længde på tæt ved 9 km rendesten og ud
løbsrender var kun godt 1 Yi km nedgravet eller overdækket. 
Ganske vist var kloaksystemet kun beregnet på at modtage regn
og spildevand, men alt flydende og i øvrigt opløseligt affald fandt 
alligevel vej i dette system, også selv om myndighederne gentagne 
gange havde forsøgt at sætte stop for denne utilsigtede brug, 
f.eks. sådan som det tidligere er nævnt i forbindelse med »Kiel
derfolkets« rettigheder i henseende til benyttelse af privet'er. 

Lokum eller privet var oprindelig altid anbragt i gård eller have, 
som et eget lille hus over en grube, som enten var muret og bereg
net til tømning efter behov, eller blot var et hul i jorden, der til
dækkedes når det var passende fuldt, hvorefter det lille hus blev 
flyttet til et andet sted. Men igennem 1700-tallet fandt lokum i sti
gende grad vej ind i husene, i visse tilfælde sikkert af bekvemme
lighedshensyn, og i andre af pladshensyn, fordi gårdene efter
hånden blev mindre, som byggeriet tiltog. Det er klart, at det var 
af betydning hvor og hvordan indendørs lokummer indrettedes, 
og når det skulle gøres forsvarligt har det været omkostningskræ
vende; en oplagt placering, som uden videre foranstaltninger har 
været lidet bekostelig, var at anvende pladsen under nederste løb 
af trappen. Denne mulighed greb så meget om sig, at det med pla
cat af 23. september 1795 simpelthen blev fastsat at »intet Lokum 
i nogen nye opførende Bygning anlægges under Trappen, som 
gaaer op i Huset«, hvad angår de da eksisterende, ses ingen for
bud, og V. Christensen noterer i »København 1840-1857« herom: 
»Da den hygiejniske Kommission i 1851 tog sig for at undersøge 
disse Forhold (latrinforholdene i al almindelighed), gjorde den 
andre overraskende Opdagelser. I mer end 400 Ejendomme fand
tes Privetet anbragt under Trapper inde i Huset, under Svaler el
ler under beboede Lejligheder, og det var ikke blot i ældre, men 
til Deels ogsaa i ganske nye Bygninger. Ikke sjældent anbragtes 
det inde under Sidehus- eller Baghuslejlighederne, hvorved al 
Ventilation udelukkedes, og den varme stinkende Luft efterhaan
den banede sig Vej op i Værelserne ovenover, endog gennem gib
sede Lofter.« 

Den del af latrinen, som overhovedet blev fjernet af »natmæn
dene«, samledes helt til 1777 på Christianshavn - altså inden for 
voldene! - dette år indrettedes ny oplagsplads på Amager » ... 
strax uden for Porten paa venstre Haand paa den dertil indrette
de nye Plads ... «, som det hedder i Rescript af 8. oktober dette 
år, hvori de nye retningslinier for latrinens bortskaffelse fastlag
des. Denne oplagsplads var i brug til midten af 1850'erne, men 
var sidst i 1840'erne blevet aflastet af en tilsvarende ved Nørre Al
le. Denne sidste var resultat af forsøg med indførelse af »tønde
systemet«, der til forskel fra det hidtidige »grube-system« bestod 
i, at latrinen opsamledes i mindre, transportable beholdere, som 
regelmæssigt udskiftedes. 

Der havde været tanker fremme om et sådant system siden slut
ningen af 1700-tallet, men laugsvæsenet havde været en stadig 
hindring for alvorligere forsøg med det; så sent som i, begyndelsen 
af 1840'erne havde Natførerlauget fået dom for deres eneret på 
udførsel af latrin efter den gamle metode. Først i 1849 fik en land
mand fra Fredensborg tilladelse til inden for en 3-årig periode, at 
forsøgsvis eftervise »tønde-systemets« fortræffeligheder. Det 
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blev succes for byens indbyggere, og han fik senere konkurrence 
fra andre, men for forstædernes befolkning, hvor latrinen nu og
så midlertidigt opbevaredes, blev det en plage, som imidlertid 
mildnedes en smule ved flytningen af latrinkulerne til Rådmands
marken midt i 1850'erne. 

Københavns vandforsyning var oprindelig baseret på gravede 
brønde, og efter det antal at dømme, som er kommet frem ved 
byggearbejder i nutiden, har hver ejendom haft sin egen brønd. I 
1500-tallet påbegyndtes en omlægning af byens vandforsyning, 
som sandsynligvis både skyldtes brøndenes ujævne produktion 
og hygiejniske hensyn, idet den stadig tættere bebyggelse med
førte ikke alene flere nye brønde, men også en stigende for
urening af grundvandet, dels forårsaget af utilstrækkelig afled
ning af spildevand og dels af det voksende antal gødnings- og la
tringruber. I begyndelsen af århundredet startede man på at lede 
vand fra de nærmestliggende søer - Peblinge- og Sortedamssøen 
- ind til byen, og i slutningen af århundredet havde byen også fået 
ført vand frem fra fjernereliggende og renere vandområder. Van-

' det fra de nærmeste søer, som lå i højde med byen, og derfor 
skulle pumpes op fra de render, det førtes frem i, kaldtes af denne 
grund »pumpe-vand«; mens vandet fra de fjernereliggende søer 
kaldtes »spring-vand«, fordi disse vandområder lå så meget høje
re end byen, at vandet kunne føres frem under tryk, og derved 
flyde frit fra tapstederne. I begyndelsen var det kun en mindre del 
af ejendommene, der fik egne tapsteder, og andre måtte derfor 
hente vandet ved de offentlige. 

I 1620'erne oprettedes det første »Vandkompagni«, som skulle 
stå for en videre distribution af vandet til byens øvrige ejendom
me; senere tilkom andre kompagnier, og gennem de følgende år
hundreder lagdes vand ind i de allerfleste af byens ejendomme, 
men alligevel var der i slutningen af 1840'erne op mod 400 ejen
domme, der ikke var vandforsynede, og hvis beboere endnu måt
te hente vand ved offentlige tapsteder rundt om i byen. Men uan
set om vand fandtes i den enkelte ejendoms gård, eller om det 
skulle hentes fra de offentlige tapsteder, måtte vandet stadig hen
tes op til de enkelte lejligheder i spande, og vandtønden var der
for fast inventar i ethvert køkken. 

Hvor der i begyndelsen havde eksisteret en reel forskel i vand
kvalitet mellem pumpe-vandet og spring-vandet, var denne for
skel efterhånden indskrænket til nærmest at være af symbolsk 
art, og når spring-vandet selv i 1840'ernes København stadig kun
ne sælges for den tredobbelte pris, var det nok mest begrundet i 
den status, der var forbundet med brugen af dette vand. Begge 
vandsystemer bestod af trærør, og selv om der årligt brugtes store 
summer på vedligeholdelse af rørene, var utæthed en stadig kilde 
til problemer ikke alene ved udsivning af vand, men også ved ind
sivning afvand. Når dette sammenholdes med det utilstrækkelige 
kloaknet og den brug der også blev gjort af det, og det i øvrigt be
tænkes, at selv murede latringruber ikke kunne holde alt flyden
de affald inde, er det ikke mærkeligt, at Københavns vandforsy
ning op mod midten af 1800-tallet var måske den største smitte
kilde i byen. I »København 1840-1857« gives beskrivelser af 
vandforsyningen, som kan give nutiden indtrykket af forhold, 
man ikke ville drømme om fandtes: ikke blot førtes de ofte utæt-



te trærender tæt op til latringruber, der var også eksempler på, at 
de passerede tværs igennem! 

Selv om de rendeførte vandsystemer var udbredt til det meste 
af byen, havde brøndene overlevet i ret stor udstrækning, bl.a. 
fordi de undertiden havde udgjort et supplement i tørre perioder. 
I 1840'erne var en del af disse brønde igen kommet til værdighed, 
fordi de nu gav bedre vand end rendesystemerne; enkelte af de of
fentlige brønde havde endog fået ry for at være sundhedsbefor
drende, og de der havde mulighed herfor, hentede drikkevand 
her. Problemet at skaffe rent drikkevand til byen forsøgtes løst 
fra mange sider, og som et af de mere moderne på den tid kan 
nævnes, at en privatperson i 1847 fik eneret på at indføre og sælge 
vand fra Roskilde via den netop åbnede jernbaneforbindelse de 
to byer imellem. 

Som det er fremgået, var husinstallationer i boligbyggeriet før 
1850 få, alligevel fandtes enkelte bygninger hvis installationsstan
dard var næsten nutidig: Det er allerede nævnt, at en del større 
boliger havde opvarmningsmulighed i alle rum. Sådanne boliger 
kunne også være forsynet med køkkenvask af sten eller metal, og 
endvidere have tapsted i forbindelse hermed, som forsynedes 
med vand fra en beholder placeret på loft, der fyldtes manuelt en
ten ved et pumpeværk eller ved opbæring af vand i spande. I så 
tilfælde fandtes måske også vandskyllende kloset, men det havde 
blot afløb til gruben i gården - hvis da ikke det uden myndighe
dernes viden var ført i kloakken. Der gives i »Danske Arkitektur
strømninger 1850-1950« eksempler på »Water-closets« i det fine
re byggeri fra slutningen af 1840'erne, og det er her anført, at an
tallet af sådanne klosetter i midten af 1850'erne var mellem 200 og 
300. 

Helt frem til midten af 1800-tallet var byggeriet i København 
ikke underlagt nogen samlet byggelovgivning; byggeregulerende 
bestemmelser fandtes der dog mange af, men de var tidsmæssigt 
spredt forekommende under navn af forordninger, rescripter, 
placater og instrukser for diverse myndigheder, f.eks. de forskel
lige stadsbygmestre, og også i den egentlige lovgivning, som eks
empelvis i Christian V's danske Lov - i det foregående er forskel
lige sådanne bestemmelser citeret. Hertil kom laugsvæsenets sæt 
af normer for og krav til håndværksmæssig korrekt udførelse. 
Hele dette kompleks af bestemmelser var selvfølgelig svært, for 
ikke at sige umuligt at overskue, og dermed også at overholde. 
Men det var heller ikke hverken tænkt eller udformet som et sam
menhængende, stadig udbygget sæt af bestemmelser - mange af 
bestemmelserne bærer præg af at være tilkommet som en »her
og-nu-indsats«, enten fordi ældre, men i princip tilsvarende be
stemmelser ikke længere efterlevedes, eller fordi savnet af et lov
grundlag for håndhævelse af særlige mere eller mindre fast ind
arbejdede eller ønskværdige forhold pludselig viste sig åbenbar; 
det gælder f.eks. ganske tydeligt, hvad angår de bestemmelser, de 
to store brande i 1728 og 1795 afstedkom. 

De daværende byggeregulerende bestemmelser tog næsten al
ene sigte på at hindre ilds opståen og spredning, først i de allersid
ste år af 1700-tallet fremkom styrkemæssige bestemmelser. Hvad 
angår krav til indretning af beboelsesbygninger fandtes ikke 
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mange bestemmelser herom; foran er citeret forbud fra 1795 mod 
at indrette lokum under trappe, og ønsket om anbringelse af to 
trapper i bygninger med gadefacader på 5 fag og derover fra sam
me år. En så vigtig bestemmelse som fordring til mindstehøjde i 
beboelsesrum fandtes f.eks. ikke; med placat af 4. juli 1795 var de 
største bygningshøjder i gader af henholdsvis under og over 18 
alens bredde blevet fastsat til 18 og 24 alen, men det var samtidig 
tilføjet: »hvilken Høide Vedkommende forresten kan efter Got
befindende anvende til saa mange Etagers Indretning, som skee 
kan.« 

Til at forestå tilsynet med byggeriet i København fandtes siden 
slutningen af 1600-tallet en stadsbygmester, og trekvart år efter 
branden i 1728 tilkom bygningskommissionen, men hverken 
stadsbygmesteren eller bygningskommissionen havde i starten de 
opgaver de senere fik. De tidlige stadsbygmestre skulle først og 
fremmest våge over byens udseende, så den enevældige konge 
kunne få så smuk en residensstad som muligt; det hedder således i 
forordning af 4. juli 1672: »At Bygningerne ved Konge-Torvet 
skal være af 2 Etager foruden Kielderen, og med Brand-Muur til 
Gaden, og at forrige ubebygte Pladser i Khavn skal, under sam
mes Forbrydelse, inden Aar og Dag være bebygte«, og videre, at 
»samtlige nye Huuse her saavidt Mueligt er paa een Maner og ef
ter en Bygnings-Model efter Vor Stadsbygmesters Anledning 
skulde bebygges.« Og bygningskommissionens opgave var oprin
delig at fungere som tvistighedsafgørende led mellem byens bor
gere indbyrdes og mellem borgere og håndværkere i forbindelse 
med det forestående genopbygningsarbejde efter branden, sådan 
at stridigheder kunne afgøres hurtigt og uden »vidtløftige Pro
cesser« - i modsætning til »Commissionen«, som nedsattes 
straks efter branden, og som havde til opgave at regulere gaderne 
efter branden og give forskrifter for det fremtidige byggeri. 

I tiden frem til midten af 1800-tallet fik stadsbygmesteren og 
bygningskommissionen efterhånden overdraget de opgaver, som 
de fik udstukket med byggeloven af 1856, og som de i princip sta
dig har. 

Boligbyggeriet 1850 til 1900 

Set under et kan det københavnske etageboligbyggeri fra anden 
halvdel af 1800-tallet umiddelbart forekomme meget anderledes 
end det tidligere; der er også forskelle, og selv om der kan sættes 
årstal på en hel del af årsagerne til forandringerne, er der dog tale 
om flydende overgange - som det er sagt indledningsvis skal der 
ikke lægges alt for meget i den faste tidsafgrænsning, som det og
så vil fremgå af de efterfølgende beskrivelser af forholdene i den
ne periode sammenholdt med, hvad der var gældende i første 
halvdel af 1800-tallet. 

Den mest markante ændring var det ydre demarkationsareals 
frigivelse til bebyggelse i 1852. Herefter var byggeriets omfang og 
udbredelse ikke mere som før bestemt ved den faste fysiske af
grænsning, som Voldene udgjorde, og det kunne i princippet for
mes frit og brede sig uendeligt; de begrænsninger byggeriet heref
ter var underlagt var af en anden art, f.eks. befolkningens vækst, 
dens vekslende betalingsevne, vejnettets og transportmidlernes 



udbygning. De første års byggeri uden for Voldene var da også 
anderledes end det eksisterende eller samtidig opførte indenfor 
på de endnu ledige grunde, og slet ikke karakteristisk for det se
nere. 

Byggeteknisk set var der ikke den store forskel på boligbyggeri
et før og efter midten af 1800-tallet; det blev stadig så godt som 
udelukkende opført af de to materialegrupper træ- og murværk, 
og fremkomsten af sådanne byggematerialer som profiljern og 
Portland-cement fik ikke den store indflydelse på det almindelige 
boligbyggeri før i vort århundrede. De store forskelle byggetek
nisk set skal søges dels i slutningen af 1700-tallet, da det rene bin
dingsværksbyggeri endelig blev forbudt efter branden i 1795, og 
dels i slutningen af 1800-tallet, da brug af bindingsværk til ind
vendige vægge om ikke blev forbudt, så dog i praksisumuliggjort 
ved byggelovgivningens krav til udførelse af bjælkelagsbærende 
vægge og vægge omgivende trapper. Men hvad angår byggetek
nik i almindelighed var midten af 1850'erne imidlertid af stor be
tydning, idet der med Københavns byggelov af 1856 blev pålagt 
byggeriet en mindstestandard i bygningsteknisk henseende, som 
var af afgørende virkning for det efterfølgende byggeris generelle 
kvalitetsniveau. 

Med overgangen fra det rene bindingsværksbyggeri til det del
vis grundmurede byggeri fastlagdes så småt gennem første halv
del af 1800-tallet de bygnings- og boligtyper, som kom til at præ
ge etageboligbyggeriet i anden halvdel af århundredet, men også 
her var byggeloven af 1856 af betydning for den videre udvikling, 
bl.a. ved kravet om anbringelse af to trapper i enhver bygning, og 
der udvikledes ret hurtigt et fåtal lejlighedstyper, som med små 
variationer og en vis frasortering på grund af senere ændringer i 
byggelovgivningen har været normdannende for dette byggeri, så 
længe det var bundet til samme byggeteknik. 

I installationsmæssig henseende betød 1850'erne en mindre re
volution inden for boligbyggeriet; København fik både vand- og 
gasværk i slutningen af dette årti, og den tidligere luksus at have 
vand indlagt i lejligheder blev herefter normen, ligesom også fæl
les trapper og gange nu kunne være stadigt oplyste efter mørkets 
frembrud. Men også noget så enkelt som tilladelse til anvendelse 
af mindre skorstensrør end tidligere, havde afgørende indvirk
ning på boligbyggeriets installationsstandard: det blev alminde
ligt, at hvert beboelsesrum havde egen opvarmningsmulighed, 
hvilket tidligere havde været forbeholdt en lille del af boligmas
sen. 

Det tidligste københavnske boligbyggeri var bestemt af perso
ners/familiers enkeltvis opståede behov for husrum, og bygher
ren var som regel identisk med den senere ejer, eller påregnede at 
være det. Men som foran omtalt, synes der i slutningen af 1700-
tallet at være begyndt en ændring i byggeriets organisation hen 
imod en anonym produktion, hvor bygherre og senere ejer ikke 
var samme person. Denne udvikling accelererede i første halvdel 
af 1800-tallet, og allerede i 1870'erne synes denne organisation at 
have været så godt som enerådende i det private boligbyggeri. 

Med fremkomsten af de første kreditforeninger blev grunden 
lagt til den senere altdominerende personuafhængige finansi
ering af byggeriet; for Københavns vedkommende var en sådan 
form for realkreditgivning imidlertid ikke ny, allerede siden slut-
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Fig. I.OS. Befolkningsudviklingen i København og 
Frederiksberg 1850-1920. A - byen inden for voldene. 
B - Voldkvartererne. C - Østerbro. D - indre Nørre
bro. E -ydre Nørrebro. F - Vesterbro. G -de indlem
mede distrikter: Valby, Brønshøj og Sundbyerne. 
H - Frederiksberg (A. Holm og K. Johansen: »Køben
havn 1840-1940«). 
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Fig. 1.06. Tilvæksten af lejligheder i København 1876-
1919 (»Statistiske Oplysninger om Staden Kjøben
havn«). 
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ningen af 1700-tallet havde man haft en lignende lånemulighed i 
»Kreditkassen for Huseiere i Kjøbenhavn«, uden at denne dog 
var blevet særligt udnyttet. Med långivningen gennem kreditfor
eningerne stillede det sig anderledes, men alligevel forblev den 
personlige långivning og/eller egenkapital en stærk faktor i byg
geriets finansiering længe efter, og først hen mod århundrede
skiftet synes den nye finansieringsmulighed udnyttet fuldt ud. 

Befolknings- og byvækst 

Som det er beskrevet foran var København i 1840'erne blevet så
vel overbebygget som overbefolket, og selv om byens areal var 
mange gange større end det egentlige byareal bag sine volde, var 
der lagt en effektiv bremse på bymæssig bebyggelse uden for vol
dene. Først og fremmest ved de demarkationsbestemmelser for 
det nærmest liggende areal, som havde været gældende siden 
1810, og som var indført efter Københavns bombardement i 1807. 
Disse bestemmelser forbød dels opførelse af grundmurede byg
ninger i mere end 1 etage, og dels umuliggjorde de assurering af 
bygninger, fordi disse kunne kræves nedrevet uden erstatning i 
tilfælde af krig. Men også de daværende transportmuligheder og 
den afgiftsbelagte trafik gennem byens porte, som tilmed kun var 
åbne i dagtimerne, besværliggjorde bosætning her. 

Alligevel fandtes en del bebyggelse på arealet, fortrinsvis sam
let omkring indfaldsvejene til byen, og det er anslået, at der ved 

midten af 1800-tallet boede ca. 10.000 uden for voldene - på 
»Broerne« og på Frederiksberg. 

Presset fra den overbefolkede by og militærets ændrede opfat
telse af Københavns betydning som befæstning medførte, at det 
ydre demarkationsareal på Sjællandssiden ved lov af 6. januar 
1852 blev frigivet til egentlig bymæssig bebyggelse, idet demarka
tionslinien blev flyttet til Søernes Københavnsside. 

De næste 15 år var demarkationsarealet begrænset til arealet 
mellem søerne og voldene, og først efter 1867 »faldt« voldene en
deligt, dels ved frigivelse af dette sidste demarkationsareal til be
byggelse, og dels ved den begyndende nedrivning - sløjfning - af 
voldene. 

På Amager blev de tilsvarende bestemmelser først ophævet i 
fuldt omfang ved lov af 30. september 1909. 

Ved midten af 1800-tallet, da det ydre demarkationsareal blev fri
givet til bebyggelse, var Københavns indbyggertal ca. 130.000, 
hvortil så kom beboerne uden for voldene. Antallet af boliger in
den for voldene anslås almindeligvis til ca. 30.000 på samme tids
punkt. Ved århundredeskiftet var de tilsvarende tal ca. 400.000 
og ca. 100.000. 

Den byvækst, der indledtes 1852, var i hovedsagen afsluttet 
omkring 1920 for de arealers vedkommende, som indtil de store 
indlemmelser ved århundredeskiftet lå inden for den oprindelige 
kommunegrænse, og først omkring 1950 for det nuværende areal 
af Københavns kommune. Væksten af bygningsmassen i størrel
se og udbredelse var endnu kraftigere end befolkningstilvæksten, 
dels på grund af den voksende industris bygningsbehov, dels ved 
det offentliges øgede byggevirksomhed, og endelig fordi bolig
standarden generelt set steg. 
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Fig. 1.07. Årlig tilvækst af etageareal i København 
1850-1917. 1901 indlemmedes Valby og Brønshøj i Kø
benhavns kommune, og i 1902 indlemmedes Sundby
erne; tilvæksten i etageareal forårsaget heraf er sær
skilt vist (V. Schou: »Byggevirksomheden i Danmark i 
de sidste 75 Aar« frem til og med 1875, derefter »Stati
stiske Oplysninger om Staden Kjøbenhavn«). 
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Fig. 1.08. Tilvæksten af etageareal i København 1850-
1917. A - inkl. de indlemmede distrikter. B - eks!. (V. 
Schou: »Byggevirksomheden i Danmark i de sidste 75 
Aar« frem til og med 1875, derefter »Statistiske Oplys
ninger om Staden Kjøbenhavn«). 

I løbet af anden halvdel af 1800-tallet byggedes i Bro- og Vold
kvartererne op mod 65.000 boliger, og af disse tilkom næsten de 
50.000 i århundredets sidste fjerdedel - jvf. fig. 1.06. 

I byen inden for voldene faldt antallet af boliger i samme tids
rum, trods en del nybyggeri på arealer, hvor der ikke tidligere 
havde været boligbebyggelse. Af sådanne var Gammelholm med 
sine 1.800 boliger det absolut største, men også på Christians
havn fandt sådan ny bebyggelse sted omend i mere spredt form, 
men dog i et omfang på op mod 1.200 boliger. 

Uden for voldene samledes det meste af det nye boiigbyggeri på 
Nørre- og Vesterbro, Østerbro's udbygning korn senere i gang på 
grund af den større afstand til »byen«; og ved århundredeskiftet 
fandtes på Nørrebro ca. 27.500 boliger, på Vesterbro var der ca. 
17.000, og på Østerbro ca. 9.000. Voldkvartererne rummede ca. 
11.500 boliger. 

Når bortses fra Gammelholm, som var fuldt udbygget i slut
ningen af 1870'erne, og dele af Voldkvartererne, foregik denne 
udbygning i hele perioden nogenlunde spredt, dels ved en gradvis 
tættere bebyggelse af de nærmestliggende områder, dels ved en 
stadig fremrykning af bebyggelsens ydergrænser, og endelig ved 
bebyggelse af områder, der var blevet efterladt uberørte af den 
første bebyggelsesbølge, hvilket f.eks. gælder hele Ryesgade
kvarteret. 

Selv om der er mange eksempler på enkeltområder på Nørre
og Vesterbro, som byggedes næsten fuldt ud på en gang, f.eks. 
kvarteret mellem Rantzausgade og Åboulevarden og kvarteret 
omkring Saxogade, var billedet af Brokvartererne i udbygnings
perioden langt fra så tæt og trøstesløst, som det senere kendte. 
Medvirkende hertil var selvfølgelig også, at bebyggelsen var rela
tiv ny, og at det fortrinsvis var den bedrestillede del af arbejder
klassen, der boede der. Den tids fattige klasse boede i den ældre 
boligmasse, f.eks. på Christianshavn, i Borgergadekvarteret og i 
Holmensgadeområdet. 

På mange måder har store dele af Brokvartererne i udbyg
ningsperioden i bebyggelsesrnæssig henseende mindet om situati
onen i vore dage, hvor nedrivninger har taget kraftigt om sig; li
gesom nu var der den gang mange huller i husrækkerne og større 
sammenhængende ubebyggede arealer, og baghuse tilkom tit i se
nere omgange. Hvad der også ofte i dag glemmes, er at mange af 
de mindre bagbygninger i gårdene var hestestalde og vognporte; 
det var den tids garagebygninger, og først da hestene forsvandt 
ændredes brugen af disse bygninger til erhverv. 

Københavnske bygge- og boligforhold er fra midten af 1870'erne 
ret udførligt beskrevet i officiel statistik. Heri foreligger oplys
ninger om antallet af årligt nytilkomne beboelsesbygninger og 
-lejligheder og disses størrelse efter antallet af værelser. Ligeledes 
findes den årlige etagearealtilvækst og dennes fordeling i de for
skellige byområder opgjort. 

I fig. 1.07 er vist den årlige tilvækst i etageareal i København 
for hele den her omhandlede periode. Oplysningerne om etage
arealets vækst i tiden før 1875 er hentet i V. Schous »Byggevirk
somheden i Danmark i de sidste 75 Aar« (1911), hvori det er op
lyst, at opgivelserne fra tiden 1860 til 1875 skyldes stadskonduk
tøren, og at der for tidsrummet før 1860 er udgået fra bygningsaf-
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Fig. 1.09. Årlig tilvækst af lejligheder i København 
1876-1919 (»Statistiske Oplysninger om ... «). 
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Fig. 1.10. Årlig tilvækst af beboelsesrum i København 
1850-1917 (»Statistiske Oplysninger om ... «). 
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Fig. 1.11. Årlig tilvækst af etageareal i København ud
trykt i procent af bestanden foregående år. 
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giftens størrelse ved beregningen af etagearealet. Det er derfor 
med nogen usikkerhed oplysningerne om ·etagearealet før 1860 
skal ses. 

Boligbyggeriets etageareal er ikke opgjort særskilt,-men inde
holdt i det samlede etageareal, hvori dog ikke er medregnet of
fentlige bygninger. Således dækker fremstillingen af etageare
alets årlige tilvækst i fig. 1.07 ikke nødvendigvis boligbyggeriets 
omfang de enkelte år. 

For at illustrere boligbyggeriets omfang må de beskrevne stati
stiske oplysninger om boligbyggeriet i øvrigt finde anvendelse. 
Umiddelbar brug af den årlige tilvækst af beboelsesbygninger og 
lejligheder er for grove størrelser til erstatning for de manglende 
oplysninger om væksten i boligbyggeriets etageareal, men først
nævnte beskriver næsten direkte antallet af byggepladser, og i 
kombination med den anden fås et udtryk for deres relative stør
relse. 

I den officielle københavnske statistik er antallet af årligt til
komne lejligheder opgjort efter værelsesantal fra 1 til 8 og der
over. Med baggrund heri kan fås en bedre illustration af bolig
byggeriets omfang ved den årlige tilvækst af beboelsesrum (med 
den lille unøjagtighed der ligger i, at antallet af værelser udover 8 
i de større lejligheder ikke er med): fig. I.IO. Forsøg på at gøre bil
ledet rigtigere ved også at inddrage køkkener, gangarealer, trap
perum osv., samt evt. at foretage kompensationsberegninger for 
forskellige rumstørrelser i mindre og større lejligheder, vil stran
de på for mange antagelser, der ikke kan beskrives som andet end 
sandsynlige. 

Sammenligning af byggeaktiviteten i de enkelte år uden hen
syntagen til størrelsen af den eksisterende bygningsmasse udviser 
med afbrud af kortere og længere varighed en stadig stigning. 
Hvis derimod det enkelte års byggeaktivitet ses på baggrund af 
den eksisterende bygningsmasse udtrykt i etageareal og boligmas
se udtrykt i antal af lejligheder, træder et andet billede frem, der 
viser en relativt faldende byggeaktivitet (det er i dette tilfælde ik
ke muligt at anvende antallet af rum som udtryk for boligmassens 
størrelse og vækst, fordi antallet af rum før 1876 ikke kendes). 
Selv med den nævnte usikkerhed om etagearealets størrelse og år
lige vækst før 1860 viser byggeriet i denne tidlige periode af Kø
benhavns udbygning langt større udsving end byggeriet op til og 
omkring »byggekrisen« lige efter århundredeskiftet, jvf. fig. 1.11 
- der må imidlertid erindres om, at netop arealopgivelserne før 
1860 er behæftet med en vis usikkerhed, og det er tvivlsomt 
om der virkelig har eksisteret et sådant »bygge-boom« midt i 
1850'erne. 

Når det gælder boligbyggeriet udtrykt ved antallet af lejlighe
der, er billedet det samme, hvad angår de år der er oplyst stati
stisk (her må dog kompenseres for, at antallet af mindre boliger 
var større i 1880'erne end efter århundredeskiftet. 

Pris- og lønudvikling 

Den drivende kraft bag boligbyggeriet i København var først og 
fremmest befolkningstilvæksten - fra 1850 til århundredeskiftet 
steg byens befolkning fra ca. 130.000 til ca. 400.000. Dernæst var 
der i de sidste årtier af perioden tale om en mærkbar reallønsstig-
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Fig. 1.12. Løn- og prisudvikling 1855-1900, 1850 = 
100. A - arbejdsløn. B -husleje. C- »detailpriser« (E. 
Hansen: »Boligbyggeriets Vilkaar siden 1856« i K. Fi
sker m.fl.: »De københavnske Boligtypers Udvik
ling«). 
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Fig. 1.13. Prisudvikling 1855-1913, 1855 = 100. A-fø
devarer. B - brændsel. C - beklædning (J. Pedersen: 
»Arbejdslønnen i Danmark, ca. 1850-1913«). 

ning, som yderligere drev en standardforbedring igennem, hvad 
angår størrelsen af de boliger, der primært byggedes for den ar
bejdende del af befolkningen. 

I første halvdel af denne periode var stigningen i arbejdsløn no
genlunde lig med eller mindre end stigningen i husleje og priserne 
på almindelige livsfornødenheder. I anden halvdel af perioden 
steg lønnen omtrent lige så meget som i første halvdel, men fordi 
huslejen stagnerede og prisniveauet i øvrigt var faldende, var der 
tale om en reel lønfremgang - sådan som det fremgår af fig. 1.12. 
Figurens fremstilling af omkostningsforholdene er grov for så 
vidt som de 3 parametre er gennemsnit og repræsenterer store 
spredninger, og der yderligere er anvendt 5-års intervaller; men 
som retningsgivende for den økonomiske udvikling i perioden, 
som den formede sig for majoriteten af byens befolkning, er 
fremstillingen i figuren ret præcis: 

Prisniveauet for almindelige livsfornødenheder - fødevarer, 
brændsel og beklædning - er i fig. 1.12 repræsenteret ved begre
bet »detailpriser«; for den store del af befolkningen var det frem
for alt prisudviklingen i disse 3 varegrupper, der var af betydning. 
Fig. 1.13 viser de årlige prisbevægelser i disse 3 varegrupper med 
udgangspunkt i faglærte arbejderes forbrugsmønster og vare
valg, som det formede sig i slutningen af 1870'erue. Som det ses, 
er fremstillingen af periodens prisudvikling i fig. 1.12 dækkende 
for de almindelige og nødvendige forbrugsvarer under hensynta
gen til en vægtfordeling varegrupperne imellem, hvori fødevarer 
indgår med størst tyngde. 

Udtrykt i faktisk beløbsstørrelse kan prisudviklingen på almin
delige livsfornødenheder illustreres ved udgiften til en voksen 
persons årsforbrug, som det er vist i fig. 1.14 - iflg. officiel kø
benhavnsk statistik. Det er kun tiden fra 1850 til 1875, der er be
handlet i den her gengivne fremstilling, men fordi prisudviklin
gen generelt set toppede i sidste halvdel af 1870'erne, og der i re
sten af århundredet var tale om prisfald, kan beregningen frem
skrives som vist med stiplet linie. Fremstillingen i fig. 1.14 dækker 
en voksen persons (mands) årsforbrug - en families forbrug var 
selvfølgelig langt større afhængig af hvor mange personer den 
rummede; men herom findes ikke umiddelbart tilgængeligt mate
riale. Som et minimum må dobbelt beløbsstørrelse anses for gæl
dende for familier med et, måske to mindre børn - men selv med 
et så beskedent budget har det på det nærmeste været umuligt at 
dække en families behov, hvis der kun var en ufaglærts løn til rå
dighed for føde, klæder og husrum. I sådanne situationer må der 
helt enkelt have været indkomster fra kvindens og/eller børns ar
bejde - sådan som det vil fremgå af det følgende. 

Som lønudviklingen er fremstillet i fig. 1.12, er den udtryk for et 
gennemsnit af faglærtes og ufaglærtes lønninger i perioden. 
Fremstillingen af lønudviklingen er endvidere udarbejdet under 
hensyntagen til en betydelig lønnedgang i slutningen af 1870' er
ne, der skyldtes udbredt arbejdsløshed forårsaget af den alvorlige 
krise i midten af årtiet - en lønnedgang som ganske vist ikke ram
te alle, men som virkede trykkende på lønudviklingen i årene ef
ter for de, der ikke ramtes af arbejdsløsheden, og som således i sit 
resultat var mærkbar for alle. Lønudviklingen uden indregning 
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Fig. 1.14. »Beregning over hvad det til en voxen 
Mands Underhold nødvendige Kvantum Varer har 
kostet i ethvert af Aarene 1850-75«. 

kc 

5 

4 • 3 

2 
;m. 

I 
1850 60 70 80 90 1900 10 20 

Fig. 1.15. Daglønnen 1855-1900. A - privatansat tøm
rersvend. B - kommunalt ansat tømrersvend. C -
kommunalt ansat arbejdsmand (J. Pedersen: »Ar
bejdslønnen i Danmark ca. 1850-1913«). 
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Fig. 1.16. Årslønniveau 1855-1900. A - stadsarkitek
ten. B - kommunalt ansat arkitekt. C - arbejdsledere. 
D - akkordlønnede faglærte. E - daglønnede faglær
te. F - ufaglærte. 
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af denne lønnedgang - men med tydelige spor af dens følger - er 
illustreret i fig. 1.15, hvori med fuldt optrukne linier er vist dag
lønnen for kommunalt ansatte tømrersvende og arbejdsmænd; 
med stiplet linie er vist den dagløn, der kunne opnås af tømrer
svende i private virksomheder - tilsvarende kunne ufaglærte ar
bejdere i privat ansættelse opnå højere dagløn end kommunalt 
ansatte, dog kun undtagelsesvis i samme størrelsesorden som for 
de faglærtes vedkommende. 

Århundredet ud var arbejdsugen 6 fulde dage, og ferie var en 
ukendt foreteelse i næsten alle befolkningsgrupper - et år omfat
tede derfor ca. 300 arbejdsdage. (For mange, herunder de mindre 
handlende, var arbejdsåret dog i praksis lig med kalenderåret.) 
Årslønnen for daglønnede faglærte arbejdere var altså midt i 
1850'erne ca. 650-750 kr., omkring 1880 ca. 850-1.000 kr. og ved 
århundredeskiftet ca. 1.150-1. 300 kr. For ufaglærte arbejdere var 
de tilsvarende laveste lønninger ca. 400, 700 og 850 kr. pr. år. Ved 
akkordlønnet arbejde kunne ifølge opgivelser hos G. Nørre
gaard: »Arbejdsforhold indenfor dansk Haandværk og Industri 
1857-1900« (1943) opnås lønninger, der typisk lå 20-30 pct. over 
de lønninger, der gjaldt for tidlønnet arbejde - der er endog op
lysninger om op mod 100 pct. højere løn ved akkordarbejde, men 
det må her tages i betragtning, at for at opnå tilsvarende højere 
årslønninger var betingelsen fuld beskæftigelse hele året, og det 
har langt fra været det normale. Ifølge samme værk var ca. halv
delen af de faglærte arbejdere i København akkordlønnede, og 
inden for byggefagene var akkordlønning det normale ved ny
byggeri. For de ufaglærtes vedkommende var akkordlønnet ar
bejde mindre udpræget, men også her var det mere almindeligt i 
byggefagene; håndlangerarbejde - sten- og kalkopbæring - blev 
fra begyndelsen af 80'erne akkordlønnet. 

De ovenfor beskrevne lønforhold for faglærte arbejdere refe
rerer til svende; mestersvende/arbejdsledere - inden for byggefa
gene kaldet »polerere« - havde højere lønninger. Iflg. officiel sta
tistik fra de sidste årtier af århundredet var deres løn ca. 50 pct. 
større end almindelig svendeløn - i praksis forekom undtagelses
vis endnu større forskelle: helt op til 400 pct., som efter G. Nør
regaard f.eks. gjaldt for støbemestre på B&W. 

Til sammenligning med arbejderes lønforhold i denne periode 
kan nævnes, at bygningsinspektørerne i Københavns kommune i 
tiden op til 1875 havde 1.600 kr. og resten af århundredet 2.400 
kr. årligt i fast løn uanset byggeriets størrelse i deres respektive di
strikter; men lønnens størrelse skal ikke ses som udtryk for en 
fuldtidsansat akademikers lønniveau i denne periode, idet det var 
en helt klar forudsætning, at bygningsinspektørerne havde deres 
private praksis ved siden af. Som virkelige eksempler på tidens 
»akademikerlønninger« for fuldtidsansættelse kan anføres, at 
stadsarkitektens grundløn i 1886 var 5.000 kr. årligt stigende til 
6.500 efter 15 år, og at de to arkitekter ansat under ham i grund
løn havde 2.800 kr. årligt stigende til 4.000 efter ligeledes 15 års 
ansættelse. De samme lønninger var gældende for stadsingeniø
ren og hans ansatte.ingeniører. 

Indtjeningen hos de private erhvervsdrivende og for folk i libe
rale erhverv kan ikke beskrives tilsvarende. Den ringeste indtje
ning - typisk for de mindre handlende - har været på niveau med 
de bedre lønnede faglærtes, og hvad angår de højeste, kan føl-
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Fig. 1.17. Huslejeudvikling i København 1855-1913, 
1855 = 100. (J. Pedersen: »Arbejdslønnen i Dan
mark, ca. 1850-1913«). 
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Fig. 1.18. Årlig husleje i København 1855-1880 og i 
1901 efter antallet af værelser (J. Pedersen: »Arbejds
lønnen i Danmark, ca. 1850-1913« for perioden 1855-
1880, og »Statistiske Oplysninger om Staden Kjøben
havn« hvad angår året 1901). 

gende eksempler gives: Maskinfabrikant Heegaards indtægt blev 
i 1875 ansat(!) til 80.000 kr., Burmeisters til 100.000 og Tietgens 
indtægt dette år vurderedes til 400.000 kr. (G. Nørregaard: »Ar
bejdsforhold ... «) 

Som huslejeniveauet i København i anden halvdel af 1800-tallet er 
fremstillet i fig.1.12 refererer det til gennemsnitslejen for mindre 
boliger - boliger med 1-3 værelser - som beboedes af ufaglærte 
og faglærte arbejdere, men også de mindre erhvervsdrivende. For 
så vidt er fremstillingen af huslejeniveauet dækkende som disse 
boligstørrelser i gennemsnit udgjorde ca. 75 pct. af samtlige boli
ger i den del af perioden, der er fyldigt behandlet statistisk, dvs. 
fra 1875 og fremefter. Fremstillingen i fig. 1.12 må dog opfattes 
som huslejens vækst i boliger beboet over et længere tidsrum af 
samme lejer - i virkeligheden dækker fig. l.12's fremstilling nem
lig over ret store årlige svingninger, sådan som det er vist i fig. 
1.17. Imidlertid ændres herved ikke, at hele periodens huslejestig
ning fandt sted i periodens første halvdel, og at der i anden halv
del endog var tale om en faldende tendens helt frem til de sidste år 
af århundredet. 

Fælles for fig. 1.12 og 1.17 er, at de viser huslejens relative stig
ning i forhold til udgangsåret 1855. Den faktiske husleje er for ti
den op til 1880 vist i fig. 1.18, og for året 1901 er indføjet de gen
nemsnitlige huslejestørrelser, som de er opgjort i officiel køben
havnsk statistik. Fremstillingen af huslejernes faktiske, gennem
snitlige størrelse i tiden 1855 til 1880 er opgjort på grundlag af an
noncering i dagspressen (»Adresseavisen«) i tidsrummene op til 
april og oktober flyttedage, og selv om grundlaget er nogenlunde 
stort (i gennemsnit 40 opgivelser pr. år og lejlighedsstørrelse) er 
de fremkomne huslejer i fig. 1.18 nok i overkanten. Ifølge »Sådan 
boede vi- Arbejdernes boligforhold i København omkring 1880« 
lå den årlige husleje på den tid for 2- og 3-værelses lejligheder ty
pisk i intervallerne 120-200 og 180-260 kr. - de laveste huslejer 
betaltes i det ældre eller filantropiske boligbyggeri, og de højeste i 
det nyere, private udlejningsbyggeri på Broerne. Forskellen kan 
skyldes, at de annoncerede lejligheder nok fortrinsvis har været 
nybyggede og derfor dyrere, men også at de annoncerede lejer 
har været udtryk for udlejernes ønske, og derfor ikke nødvendig
vis har været lig med de senere opnåede. 

Uanset denne mindre difference mellem de to sæt af oplysnin
ger om huslejens størrelse, fremgår det ret klart at lønnen knapt 
har kunne følge trit med de faktiske leveomkostninger, og at der 
selv med to indkomster i de lavest lønnede familier næppe har 
været til mere end dagen og vejen i den første halvdel af perioden 
- det skal i denne sammenhæng nævnes, at kvindelige arbejderes 
løn i gennemsnit kun lå på ca. 40 pct. af mandliges i København i 
begyndelsen af 1870'erne (»Arbejdernes økonomiske Vilkaar i 
Kongeriget Danmark i Aaret 1872«), og at der på samme tid var 
arbejderfamilier, hvor op mod 70 pct. af indtægten alene gik til 
køb af føde:varer. På denne baggrund har der for den store del af 
den københavnske befolkning ikke været mulighed for at udvide 
»boligforbruget«, og boligbyggeriet for denne del af befolknin
gen har i tiden frem til 1870/80 været styret af behovet for tag 
over hovedet frem for alt. 

I sidste halvdel af perioden var reallønstigningen af en sådan 
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Fig. l.19. Lejlighedssammensætningen i det køben
havnske nybyggeri 1876-1917 (»Statistiske Oplysnin
ger om Staden Kjøbenhavn«). 
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Fig. 120. Uddrag af »Tabel, hvorefter hurtigt kan be
regnes et omtrentligt Overslag ved Opførelsen af en ny 
Bygning« (G. Hoffmann: »Praktisk Veiledning for 
den vordende Bygmester, 1865«). 
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størrelse, at boligbyggeriet blev præget heraf i henseende til boli
gernes størrelse; det fremgår nogenlunde tydeligt af det tilgænge
lige byggestatistiske materiale: den gennemsnitlige boligstørrelse 
i nybyggeriet viser stigning i slutningen af 1880' errie og i begyn
delsen af 90'erne, og andelen af I-værelses lejligheder falder gen
nem 1880' erne, for næsten at forsvinde i 90'erne; ligesom andelen 
af 2-værelses lejligheder stiger i 1880'erne, men stagnerer i 90'er
ne, hvor til gengæld andelen af 3-værelses lejligheder vokser Ovf. 
fig. 1.19). Det skal dog her bemærkes at andelen af store - og 
meget store - lejligheder også stiger i dette tidsrum, og dermed 
påvirker tendensen mod en større gennemsnitlig lejlighedsstørrel
se. Endelig skal det også nævnes, at det absolut fremførte krav 
om fri og uhindret adgang til to trapper fra hver lejlighed i bygge
loven af 1889 sikkert også har været stærkt medvirkende til det 
markante fald i andelen af !-værelses lejligheder, fordi bekost
ningen ved den »ekstra« trappe var relativt mindre ved forøget 
lejlighedsstørrelse - og for de helt små lejligheders vedkommende 
har dette klart været af betydning. 

Der eksisterer ikke undersøgelser af byggeriets prisforhold, som i 
sammenfattende form beskriver udviklingen i byggeomkostnin
ger i tiden før vort århundrede - sådan som det er tilfældet for 
udviklingen i lønninger og priser på almindelige livsfornødenhe
der, herunder også husleje, og som i uddrag af det fyldige materi
ale herom har ligget til grund for foranstående oversigtlige be
skrivelse. 

Som et tilnærmet udtryk for byggeriets omkostningsudvikling 
kan man anvende udviklingen i huslejer eller lønninger i byggefa
gene eller priser på almindeligt anvendte byggematerialer. Men 
herved fås ikke et dækkende udtryk for prisudviklingen for pro
duktet: bygninger; og man er selvfølgelig også afskåret fra at 
foretage sammenligninger mellem omkostningsudviklingen i 
byggeriet og f.eks. huslejeudviklingen, hvis det er denne man har 
betjent sig af ved beskrivelsen. 

Desværre har byggeriets parter før i tiden tilsyneladende haft 
en tilstrækkelig klar og kompetent viden om byggeriets generelle 
prisniveau, og har kunnet danne sig overblik over de omtrentlige 
byggeomkostninger på det indledende stade uden at skulle ty til 
trykte kilder - i hvert fald eksisterer kun et eksempel på sådanne 
mere generelle udsagn om omkostningsberegning ved byggefore
tagender i den byggetekniske litteratur fra anden halvdel af 1800-
tallet. Det er G. Hoffmann, som både i første- og andenudgaven 
af »Praktisk Veiledning for den vordende Bygmester« (1865 og 
1867) har opstillet en »Tabel, hvorefter hurtigt kan beregnes et 
omtrentligt Overslag over Omkostningerne ved Opførelsen af en 
ny Bygning« - fig. 1.20. 

Derimod forekommer flere eksempler på minutiøst gennem
regnede overslag baseret på konkrete projekter. Sådanne over
slagsberegninger har sikkert også været af langt større nytte for 
samtidens bygmestre, fordi de dannede model for egne beregnin
ger, og de kunne bruges som checkliste - sikring for at alle poster 
var blevet medtaget i overslaget. 

Overslagsberegninger af denne art er dog for få og for uensar
tede i beregningsgrundlaget til at kunne anvendes som mål for 
byggeprisen i perioden. 
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Fig. 1.22. Byggeomkostninger pr. arealenhed udtrykt 
ved brandassuranceprisen pr. kv.alen i København 
1850-1907. A - samlet brandassurancesum divideret 
med etagearealet ekskl. offentlige bygninger. Kurve
sættet Bl-B2 er korrigeret for det misforhold i kurve 
A, at offentlige bygninger indgår i brandassurance
summen, men ikke i etagearealet; Bl-B2 giver dermed 
den gennemsnitlige brandassurancepris pr. kv.alen for 
såvel bolig- som erhvervsbyggeri. 

Imidlertid vil netop sådanne gennemarbejdede omkostnings
beregninger, når de foretages udfra sammenlignelige enhedspri
ser og på grundlag af samme projektmateriale, være den eneste 
måde hvorpå man kan fremstille et helt pålideligt billede af byg
geprisens udvikling gennem tiden. Baggrunden herfor findes i et 
righoldigt, men ikke umiddelbart anvendeligt kildemateriale i 
form af priser på materialer og arbejdsoperationer, som de fore
kommer dels i tidens byggetekniske lære- og håndbøger, dels i de 
enkelte fags priskuranter, materialeleverandørers prislister og fir
maregnskaber i den udstrækning sådanne er bevarede; hertil kan 
yderligere lægges mere spredt forekommende oplysninger fra 
fag- såvel som dagspresse. Dette grundlagsmateriale er både om
fattende og meget detaljeret, sådan som det eksempelvis fremgår 
af fig.1.21. Men det er alt for uhomogent til at blive brugt direkte: 
Det må derfor først bearbejdes med henblik på at fremdrage sam
menlignelige enhedspriser. Dernæst skal der udarbejdes projekt
materiale til et antal repræsentative bygninger, som kan ligge til 
grund for f.eks. bygningsdelsbaserede overslagsberegninger. Den 
indsats, der fordres for at fremskaffe en sådan nøjagtig beskrivel
se af byggeomkostningerne og deres udvikling i denne periode, er 
således meget arbejdskrævende og uforholdsmæssig stor i en 
sammenhæng, hvor der blot fordres en oversigtlig, men tidsmæs
sig sammenhængende fremstilling. 

Det er derfor valgt at lade brandassuranceprisen pr. arealenhed 
være udtryk for den tilsvarende byggepris, og dermed lade 
brandassuranceprisens udvikling være illustration af omkost
ningsudviklingen i byggeriet. Når denne fremgangsmåde er valgt, 
skyldes det, at brandassuranceprisen for Københavns vedkom
mende i denne periode direkte er oplyst af V. Schou i »Byggevirk
somheden i Danmark i de sidste 75 Aarn og derfor er let tilgænge
lig, men også fordi en sådan fremgangsmåde forekommer at væ
re forsvarlig i denne sammenhæng: Dels omfatter brandassu
reringen kun bygninger, herunder det naturligt tilknyttede faste 
inventar, men ikke løst inventar, grund eller grundudgifter, ej 
heller rente- eller lejetab og lignende udgifter i forbindelse med 
brand. Dels er brandassurancevurderingernes grundlag bygnin
gernes værdi, dvs. for nye og vel vedligeholdte bygninger er 
brandassurancesummen principielt svarende til nybyggeriets pris 
og udtrykt i de til enhver tid gældende tariffer, herfra trækkes i 
andre tilfælde omkostningerne ved at tilvejebringe lignende byg
ningsmæssig situation. Således refererer assuranceprisen kun til 
de reelle byggeomkostninger - materialer og arbejdsløn - og der 
er ved fastsættelse af assuranceprisen tilstræbt overensstemmelse 
med faktisk forekommende byggepris. 

Udfra årlige opgørelser over brandassurancesum og etageareal 
fremkommer assuranceprisen pr. arealenhed, som vist ved kurve 
A i fig. 1.22. Herved gengives imidlertid ikke den reelle, gennems
nitlige assurancepris, fordi offentlige bygninger indgår i brandas
surancesummerne, men ikke i etagearealet. Schou anslår selv, at 
assurancesummen for offentlige bygninger svinger mellem 'lw og 
1/,4 af den totale sum - ved kurvesættet Bl-B2 er der korrigeret 
for dette misforhold, og der er yderligere her anvendt 3-års gen
nemsnit af brandassuranceprisen, for at fjerne virkningerne af 
kortsigtede prisudsving. 

Assuranceprisen udtrykt ved kurvesættet Bl-B2 i fig. 1.22 er 
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Fig. 1.23. Byggeomkostningsudviklingen i København 
1855-1907 udtrykt ved udviklingen i brandassurance
prisen, 1855 ~ 100. 
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Fig. 1.24. Effektiv obligationsrente 1857-1914. Østif
ternes Kreditforenings 41h. pct. obligationer (K. E. 
Svendsen m.fl.: »Dansk Pengehistorie«). 
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udtryk for den gennemsnitlige pris for alle arter af byggeri: bolig
byggeri såvel som erhvervsbyggeri, og alle her forekommende 
kvalitets- eller standardniveauer, dvs. at assuranceprisen for på
kostet boligbyggeri må søges over, og for det almindeligt fore
kommende boligbyggeri under intervallet, som kurverne beskri
ver. 

Dette bekræftes stikprøvevis af brandassurancevurderinger af 
nybyggeri på indre Nørrebro og Frederiksberg i periodens første 
årti; i »Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne« (1977) findes 
en undersøgelse af brandtaksationer af et par og tyve nybyggede 
beboelsesbygninger, alle 4 etager høje og beskrevet uden særlige 
karakteristika - altså formodentlig af »almindelig« standard - og 
alle opført på Blågårdsterrainet i tiden 1851til1857. Den gennem
snitlige assurancepris var ca. 15 kr" og yderpunkterne lå på hen
holdsvis ca. 13,50 og ca. 17,50 kr. pr. kvadratalen etageareal. For 
samtidigt opført villabyggeri på Frederiksberg er opgivet assu
rancepriser, som er 1 Vi til 2 gange større. Når den gennemsnitlige 
assurancepris ligger så meget nærmere assuranceprisen på det al
mindelige boligbyggeri, har det sin helt naturlige forklaring i at 
dette udgjorde langt den overvejende del af byggeriet. 

At brandassuranceprisen for nybyggeriets vedkommende har 
svaret nogenlunde til de faktiske byggeomkostninger, som det 
principielt skulle være tilfældet, kan ikke eftervises generelt -
hertil savnes de foran nævnte overslagsberegninger. Men udfra 
G. Hoffmanns »Tabel, hvorefter ... « kan byggeomkostninger 
ved beboelsesbygninger af næsten tilsvarende karakter, som de 
på Blågårdsarealerne opførte i 1850' erne, beregnes til at være ca. 
18 kr. pr. kvadratalen. Som det fremgår af fig. 1.22, var brand
assuranceprisen i midten af 1850'erne og 60'erne på det nærmeste 
ens, og stigningstakten i begge årtier var af samme størrelsesor
den. Der skulle altså være grundlag for sammenligning mellem 
Hoffmann's prisangivelse og de anførte brandassurancepriser. 
Der er da også en påfaldende overensstemmelse herimellem, når 
der henses til, at Hoffmann beskriver sit overslag foretaget udfra 
et »vel indrettet« beboelseshus, og at han angiver en etagehøjde 
på 5-6 alen, hvilket er lidt mere end byggelovens teoretiske mind
stekrav på 4\li alen, som var sædvanligt forekommende i perio
dens almindelige boligbyggeri. 

Selv om brandassuranceprisen ikke direkte kan anvendes syno
nymt med byggeprisen, kan udviklingen i brandassuranceprisen 
ses som illustration af udviklingen i byggeomkostningerne, sådan 
som hele systemet for brandtaksationer var opbygget. I fig. 1.23 
er brandassuranceprisens relative størrelse gennem perioden vist, 
og som udgangspunkt er valgt året 1855, for på denne måde at 
muliggøre direkte sammenligninger med tilsvarende relative op
gørelser over udviklingen i lønninger, huslejer og priser på almin
delige livsfornødenheder. 

Endelig skal nævnes, at prisen på penge til byggeriet i København 
udtrykt ved den effektive obligationsrente var nogenlunde jævn 
gennem anden halvdel af 1800-tallet. Den gennemsnitlige effek
tive rente af Østifternes Kreditforenings obligationer lå på ca. 
4Yi pct. for perioden som helhed, men der var en udtalt forskel 
mellem første og anden halvdel af dette tidsrum, idet renteni
veauet i første halvdel lå over de 4Y2 pct. og i sidste halvdel under; 



men som det ses af fig. 1.24, var udsvingene i den årlige gennem
snitlige rente ikke store. 

Byggelovgivning 

Med »Bygningslov for Staden Kjøbenhavn og dens Forstæder« 
af 17. marts 1856, som trådte i kraft I. maj samme år, fik Køben
havn sin første samlede byggelov. 

Før denne lovs fremkomst var byggeriet i København under
lagt en mængde bes~emmelser, hvoraf de ældst kendte stammede 
fra omkring midten af 1500-tallet, og den seneste var tilkommet 
blot to år tidligere: »Lov, indeholdende nogle Bestemmelser i 
Henseende til Bygninger, der opføres i Staden Kjøbenhavn eller 
dens nærmeste Omegn« af 19. marts 1854. Ligesom en stor del af 
de foregående love og bestemmelser vedrørende det københavn
ske byggeri var denne sidste lov også resultatet af en akut mangel 
på byggeregulerende bestemmelser, der forsøgtes afhjulpet ved 
en »her-og-nu-indsats« af begrænset rækkevidde. Baggrunden 
var denne gang dels koleraepidemien i sidste halvår af 1853, og 
dels det kraftige byggeri på de arealer uden for Voldene, der var 
blevet frigjort til byggeri ved demarkationsbestemmelsernes 
bortfald efter lov af 6. januar 1852. 

Bortset fra det rent administrative besvær med et så sammen
sat, svært overskueligt og i visse tilfælde både forældet og mod
stridende sæt af regler for byggeriet i København, kunne det ny
ligt indførte folkestyre dårligt tillade sig at lade en så vigtig del af 
lovgivningen hvile på tidligere tiders bestemmelser. Det er beteg
nende for tiden, at mange og bredt sammensatte kommissioner 
arbejdede med den nye samfundsordens tilrettelæggelse; således 
nedsattes også »ved allerhøiste Commissorium af 7de April 1852« 
en JO-mands kommission, der skulle udarbejde »Forslag til en 
fuldstændig Bygningslov for Staden Kjøbenhavn og dens For
stæder, som kan træde istedetfor alle tidligere i denne Henseende 
gjældende Lovbestemmelser.« Kommissionens første handling 
var i øvrigt at gøre opmærksom på mangelen af byggereguleren
de og sanitære bestemmelser vedrørende det hastigt fremvoksen
de byggeri på det tidligere demarkationsareal, og gav herved stø
det til fremkomsten af den ovenfor nævnte lov af 19. marts 1854. 

Efter to års virke med op mod hundrede møder i den samlede 
kommission og et ikke oplyst antal møder i underudvalg, nedsat 
til at behandle dele af forslaget, afleverede kommissionen i maj 
måned 1854 det færdige lovudkast til justitsministeriet, hvorun
der byggeri den gang sorterede, og som det i øvrigt gjorde helt 
frem til 1924. Efter behandling i ministeriet, Borgerrepræsentati
onen og Magistraten blev det fremlagt i rigsdagen 15. december 
1855 og her færdigbehandlet i samlingen 1855/56 så det kunne 
stadfæstes som lov af Frederik VII 17. marts 1856. 

Den vedtagne lov var på de fleste områder ret nøje svarende til 
kommissionens udkast, og hvad angår de paragraffer, der inde
holdt bestemmelser om byggeriets konstruktive og materiale
mæssige udformning, var indholdet så godt som enslydende. Når 
hertil lægges, at disse bestemmelser i al væsentlighed genfindes i 
de senere københavnske byggelove, og også dannede grundlag 
for byggelovgivningen i resten af landet senere hen, må den lov
forberedende kommissions arbejde siges at have været ikke blot 
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grundigt, men også fremadskuende. Selv om loven kun i mindre 
omfang indeholdt bestemmelser, som ikke tidligere havde været 
omfattet af en eller anden form for lovgivningsinitiativer, blev 
den dog af samtiden opfattet som værende meget restriktiv og i 
mange henseender alt for detaljeret ved omfanget og karakteren 
af de indeholdte bestemmelser - og med megen ret kan man sige, 
når henses til de tidligere gældende; det vil fremgå af de efterføl
gende nærmere beskrivelser af den lovgivningsmæssige situation 
før og efter 1856 i de relevante sammenhænge. 

Den store betydning byggeloven af 1856 havde for det kom
mende københavnske byggeri og dets kvalitet kan i øvrigt sam
menfattes i tre væsentlige forhold: 

For det første blev alle væsentlige b'estemmelser vedrørende 
byggeri samlet i en lov, og de blev dermed overskuelige, modsat 
hvad der tidligere var gældende: i motiverne til lovudkastet var 
således omtalt mere end 80 forskellige love, placater, forordnin
ger m.v. med tilsammen mere end to tusinde paragraffer, som var 
fremkommet i løbet af en to hundredårig periode, og hvori man 
tidligere var henvist til at søge oplysninger om byggeregulerende 
bestemmelser. Af disse mange lovbestemmelser kunne ved lovens 
fremkomst de 32 direkte ophæves; de ca. 50 resterende indeholdt 
også andre bestemmelser, som enten ikke havde med byggeri at 
gøre, eller stadig skulle være gældende. For at løse dette problem, 
og også fordi man i kommissionen trods den tilstedeværende ju
ridiske ekspertise (hele tre af kommissionens medlemmer var ju
rister) ikke var sikker på at have fundet alle tidligere gældende be
stemmelser vedrørende byggeri, valgte man afslutningsvis at for
mulere ophævelsesparagraffen i byggeloven af 1856 således: 
» ... , ligesom alle ældre Lovbestemmelser, der ere i Strid med 
nærværende Lov, sættes, forsaavidt de endnu ere gjældende, ud 
af Kraft.« At det i den foregående tid havde været muligt at byg
ge under overholdelse af en sådant lovgrundlag skyldtes dels et 
langt ringere omfang af byggeriet, og at det som oftest i form af 
erstatningsbyggeri efter brande i mange tilfælde blev tilladt op
ført svarende til det nedbrændte, dels et meget håndfast varetaget 
stadsbygmesterembede, som i praksis var overladt alle afgørelser, 
og endelig at det faktisk eksisterende lovkompleks ikke var fuldt 
kendt, før den lovforberedende kommission under sit arbejde fik 
det klarlagt. 

For det andet var bestemmelserne om konstruktive og materi
alemæssige forhold i byggeloven af 1856 udformet efter tidens 
nyvundne viden i teoretisk-teknisk henseende, og så pas præcist 
formulerede, at de i deres grundlæggende krav kunne være gæl
dende for samme art af byggeri i mere end et århundrede. De pa
ragraffer, som omhandlede bygningstekniske forhold havde et 
sådant indhold og en sådan udformning, at de kunne videreføres 
på det nærmeste uændret i de følgende københavnske byggelove 
og senest også i bygningsvedtægten af 1939; således kan bestem
melserne om dimensionering af ydervægge, træbjælkelag og tag
værker i deres grundlæggende principper og krav genfindes her. 
Kun hvad angår bestemmelserne om indervægge, fremkom et af
gørende brud med den senere byggelov af 1889, hvorefter inder
vægge af bindingsværk i praksis blev uanvendelige. At byggelov
givningen i henseende til byggeteknisk bestemte krav kunne være 
så godt som uforandret i så lang en periode, skyldtes selvfølgelig 



også, at der ikke skete afgørende ændringer inden for den almin
deligt anvendte byggeteknik. 

For det tredie blev der med byggeloven af 1856 fastlagt en orga
nisation af bygningsmyndigheden og en administrativ praksis for 
behandling af byggesager, herunder en effektiv og benyttet kon
trol med byggeriets opførelse, som ved sin opbygning og virke
måde var i stand til at hamle op med det kommende store byggeri. 
Denne organisatoriske opbygning med Bygningskommission, 
Stadsbygmester og et antal bygningsinspektører, der hver i sær 
varetog den daglige kontrol med byggeriet i afgrænsede områder 
af byen, er den dag i dag stadig gældende, selv om også bygnings
myndigheden siden midten af 1800-tallet er blevet af en helt an
den størrelsesorden. 

Når byggeloven af 1856 af eftertiden er blevet kritiseret, og i 
vore dage bl.a. betegnet som Københavns første »slumbygge
lov«, har det først og fremmest sin baggrund i den bebyggelses
tæthed loven tillod: V. af grundstykkerne kunne bebygges med 
huse, hvis højde alene var bestemt af gadebredden udfor forhu
set. Imidlertid synes det ganske overset, at kravene til friareal ef
ter byggeloven af 1856 var udtryk for en væsentlig skærpelse i 
forhold til praksis på den tid - jvf. det indledningsvis omtalte om 
bebyggelsestætheder i det gamle København inden for Voldene, 
og at man så sent som i begyndelsen af 1850'erne i mangel af be
stemmelser om friarealets størrelse, forsøgte at håndhæve den re
gel at højst % af et grundstykke måtte bebygges, men at man i 
mange enkelttilfælde så sig nødsaget til at tillade langt størrebe
byggelsestætheder. 

Med lov af 21. november 1871 fik København sin næste byggelov; 
dens enkle titel: »Bygningslov for Staden Kjøbenhavn« giver det 
meste af forklaringen på dens fremkomst, nemlig at man ikke 
mere ville skelne mellem krav til byggeriet i selve byen og i forstæ
derne (Brokvartererne), men have ens regler for byggeriets ud
formning på hele byens areal. Byggeloven af 1871 indeholdt kun 
ganske få ændringer af de eksisterende bestemmelser og mæng
den af nytilkomne var lille; loven havde nærmest karakter af en 
redaktionel behandling af den tidligere på baggrund af de indhø
stede erfaringer under dennes 15-årige virksomhedsperiode. 

Som en væsentlig ændring i byggeloven af 1871 skal det dog 
nævnes, at der herefter fordredes udlagt Yi af grundens areal som 
»ubebygget Plads« mod tidligere V. - men kravet gjaldt kun for 
bebyggelsen uden for Voldene og i øvrigt ikke for hjørnegrunde. 

Under behandlingen i Rigsdagen af udkastet til byggeloven af 
1871 havde der været kraftig kritik af bestemmelserne om bebyg
gelsens tæthed, men kun med den ovenfor nævnte ændring til 
følge. Først da lægen E. Hornemann i sommeren 1873 gjorde 
kraftig opmærksom på de sundhedsmæssige følger af bebyggel
sestætheden i byen, blev kritikken taget til følge, og med lov af 
15. maj 1875 ændredes de tre paragraffer i byggeloven af 1871, 
som omhandlede disse forhold. 

Som den vigtigste af ændringerne skal her nævnes indførelsen 
af afhængighed mellem bygningshøjde og bygningsafstand - i 
byggelovene af 1856 og 1871 havde der blot været krævet mindst 3 
alen afstand mellem bygninger uanset deres højde. Imidlertid fik 
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de nye afstandsbestemmelser ikke fuldt den tilsigtede virkning, 
fordi de var snævert forbundet med placeringen af vinduer, og de 
såkaldte lysafstandsbesternrnelser kunne derfor i nogen grad om
gås ved bygningernes planudformning: i fald den fordrede lysaf
stand ikke kunne opfyldes, blev den pågældende facadedel blot 
»drejet« til en placering, så afstanden til den oven for liggende 
bygning målt vinkelret på den pågældende facadedel opfyldte af
standskravet; på trods heraf videreførtes disse »lysafstandskrav« 
uændret i den efterfølgende byggelov af 1889. 

I forbindelse med udarbejdelsen af lovtillægget af 1875, var det 
imidlertid blevet klart, at den kun få år gamle byggelov af 1871 ik
ke var fyldestgørende, f.eks. hvad angik bestemmelser om boli
gers indretning, og på baggrund af det kraftige bygged i tiden op 
til midten af 1870'erne var det også blevet tydeligt, at andre be
stemmelser måtte skærpes eller udbygges. 

I 1878 forelå udkastet til en ny byggelov for København, som 
efter behandling i Borgerrepræsentationen samme år endelig blev 
forelagt Rigsdagen i 1880. Her blev den færdigbehandlet i Lands
tinget, men stoppet i Folketinget, hvor den på grund af »visnepo
litikken« mod Estrups provisoriestyre forblev i næsten et årti, for 
først igen at blive taget op til behandling i samlingen 1888/89. Ef
ter afsluttende behandling i Landstinget i 1889 kunne »Bygnings
lov for Staden. Kjøbenhavn af 12. April 1889« træde i kraft 30. 
juni samme år. 

I hele sin grundholdning var byggeloven af 1889 dog en videre
førelse af de to tidligere københavnske byggelove, men der var 
tilkommet en del nye bestemmelser, og de videreførte var i mange 
tilfælde strammet. Som de væsentligste af de nye bestemmelser 
skal her nævnes fordringen om dagslysadgang til og mindstestør
relse af beboelsesrum, og også kravet om direkte adgang fra hver 
beboelseslejlighed til to trapper, hvor der efter de tidligere bygge
love blot havde været krav om adgang til to trapper fra hver lej
lighed, hvilket havde haft opførelse af mange såkaldte korridor
ejendomme til følge. 

I byggeteknisk henseende var byggeloven af 1889 generelt set 
udtryk for skærpelse af de eksisterende bestemmelser, f.eks. 
hvad angik dimensionering af bjælkelag og tagværker; men 
egentlige nyskabelser i så henseende var begrænset til kravet om 
brug af grundmurede, mindst 1-sten tykke bjælkelagsbærende 
indervægge, hvor tidligere Vz-stens udrnuret bindingsværk var 
tilladt, og i forbindelse med særlige krav til vægge omgivende de 
lovbefalede trapper medførte dette, at indvendige vægge af bin
dingsværk herefter ikke mere fandt anvendelse. 

I motiverne til forslaget til byggeloven af 1889, som det blev 
fremlagt i Landstinget i 1880, hed det:» ... , at forslaget vil kunne 
tjene til Grundlag for Lovgivningsvirksomheden paa en saadan 
Maade, at denne dermed for et længere Tidsrum rnaatte kunne 
betragtes som afsluttet paa dette Gebet for Staden Kjøbenhavns 
Vedkommende.« Det korn til at passe: København fik først sin 
næste byggelov med tilknyttet bygningsvedtægt i 1939; ganske 
vist havde man allerede siden 1898 arbejdet med udkastet til en ny 
byggelov, det var dog først klart i 1908, og blev siden revideret i 
1915, men nåede aldrig længere i lovrnaskineriet end til et Lands
tingsudvalg. 



Oprindelig var Frederiksberg foreslået lagt direkte under den kø
benhavnske byggelovgivning af den kommission, der udadarbej
dede forslaget til byggeloven af 1856; men som forslaget blev 
forelagt i Rigsdagen, var Frederiksberg holdt udenfor - modstan
den i Frederiksbergs kommunalbestyrelse mod at blive direkte 
inddraget under en lov gældende for København var for stor. 
Den velbegrundede argumentation fra den lovforberedende kom
missions side: at Frederiksberg ved sin beliggenhed udgjorde en 
naturlig del af det område den kommende københavnske bygge
lov skulle omfatte, blev imødegået på forskellig vis, men især 
med henvisning til de helt forskellige retsinstanser en sådan fælles 
byggelov derved ville blive underlagt. 

Uanset de dybere liggende interesseforskelle, var det dog åben
bart, at en byggelovgivning som den københavnske også måtte 
gælde på Frederiksberg, og 12. januar 1858 stadfæstedes »Lov, 
hvorved Bygningsloven af 17de Marts 1856, forsaavidt den an
gaaer Kjøbenhavns Forstæder, med nogle Forandringer udvides 
til ogsaa at gjælde for en Dee! af Frederiksberg og Hvidovre Sog
ne« til ikrafttrædelse 1. februar det samme år. 

De nævnte forandringer fandt udtryk i 17 paragraffer, hvoraf 
dog kun en vedrørte konstruktive og materialemæssige forhold 
(hvorefter murtykkelser i bygninger med indtil to etagers højde 
kunne tillades udført af mindre dimension end krævet efter den 
københavnske byggelov). De øvrige ændringer bestod dels i så
danne, som vedrørte administrativ praksis, der naturligvis måtte 
rette sig efter frederiksbergske forhold, og dels i langt strengere 
bestemmelser end de københavnske, hvad angik bebyggelsens 
tæthed - bestemmelser som har sat sit helt specielle præg på Fre
deriksberg i sammenligning med København. 

Med »Lov, hvorved Bygningslov af 12te April 1889 for Staden 
Kjøbenhavn med nogle Forandringer udvides til ogsaa at gjælde 
for Frederiksberg Kommune« af li. april 1890 gentog i alt væ
sentligt samme historie sig, og Frederiksberg havde således stadig 
sin egen byggelov, som til forveksling lignede den københavnske, 
når de ovennævnte forhold tages i betragtning. Frederiksberg fik 
ikke revideret sin byggelov af 1858 undervejs, og byggeloven af 
1890 var ligeledes længere gældende end den tilsvarende køben
havnske - helt til 1. april 1961, da »Byggelov for købstæderne og 
landet« trådte i kraft. 

Både Københavns byggelov af 1889 og Frederiksbergs aLI89Jl 
blev efter lov af 8. juni 1912 om »Omsætning til det metriske Sy
stem af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Syste
mer i bestaaende Love m.m.« bekendtgjort med brug af metersy
stemet. Hermed ændredes lovene ikke, men den mulighed, der var 
givet i medfør afloven af 8. juni 1912 for at runde talstørrelser af, 
blev ikke benyttet i Københavns byggelov, og heller ikke i de om
kring århundredet indlemmede distrikters bygningsreglementer. 
Derfor optrådte der forskelle mellem den københavnske og fre
deriksbergske byggelov efter 1912; men det var mindre forskelle, 
som f.eks. gav sig udslag i, at den krævede mindstehøjde i bebo
elsesrum i København blev fastsat til 2,51 meter, mens den på Fre
deriksberg herefter var 2,50 meter, og at mindstekravet til gulv
areal i beboelsesrum i København var 5,97 m', mens det på Frede
riksberg var 5,90 m'. 
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Fig. l.25. Principiel udformning af forekommende 
bygningstyper i københavnsk etageboligbyggeri fra 
anden halvdel af 1800-tallet. 
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De bestemmelser af konstruktiv og materialemæssig karakter, 
der har været gældende til forskellige tider i denne periode i kø
benhavnsk og dermed også frederiksbergsk byggeri, vil blive 
nærmere behandlet i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte 
bygningsdele, ligesom også de under tiden tilkomne, administra
tivt udstedte regler og andre bestemmelser, som har øvet indfly
delse på københavnsk byggeri vil blive inddraget. Det gælder og
så de tidligere gældende københavnske byggeregulerende be
stemmelser i den udstrækning, de har haft betydning for byggeri
ets tekniske udvikling, og selvfølgelig for så vidt de er kendte -
det må i denne forbindelse bemærkes, at store og uklassificerede 
dele af Københavns arkivmateriale gik til ved rådhusets brand i 
1728, og alene af denne grund er der derfor en vis usikkerhed ved
rørende omfanget af byggeregulerende bestemmelser før denne 
tid. 

Byggeriets udformning 

Udformningen af det københavnske etageboligbyggeri fra anden 
halvdel af 1800-tallet var bestemt af flere faktorer: dels alle så
danne bestemmelser som ved byggelovgivningen eller anden til
knyttet lovgivning direkte eller indirekte skulle være opfyldt, dels 
hele det sæt af hævdvundne regler for bygningers og boligers ind
retning som var opstået gennem tiderne, og endelig forhold som 
var forbundet med selve byggegrunden, dens placering, størrelse 
og form - det hele holdt sammen af en traditionelt fastlagt bygge
skik, der udgik fra brugen af de to materialegrupper træ- og mur
værk. 

I denne sammenhæng er det først og fremmest sådanne fakto
rer, som har eller kan have øvet indflydelse på byggeteknik og 
dermed også på den bygningstekniske kvalitet, der vil blive be
handlet. 

De i perioden forekommende bygningstyper havde alle rod i to 
tværsnit, men som alligevel var grundlæggende ens - tværsnit 
hvis målforhold var bestemt som efterfølgende beskrevet. 

Bygningstypernes planmæssige udformning kan ikke beskrives 
lige så entydigt; der har skullet tages hensyn til grundstykkets 
form og størrelse, hvor inden for byggelovgivningens krav til det 
ubebyggede areal og bygningsafstand kunne forvaltes forskelligt, 
ligesom også de forskellige lejlighedstypers og -størrelsers krav til 
facadelængde og arealøkonomisk planudformning har været 
medvirkende til fremkomsten af forskelligheder. 

De her viste (fig. 1.25) bygningstyper repræsenterer kun i prin
cip de i perioden forekommende. 

I konstruktiv henseende er det københavnske etageboligbyggeri 
fra denne periode karakteriseret ved at være opbygget med bæ
rende og længdeafstivende facade- og hovedskillevægge, og med 
ikke-bærende (i hvert fald principielt) og sideafstivende gavl- og 
tværskillevægge; alle ydervægge er grundmurede, dvs. opført fra 
grunden af massivt nrnrværk. Alligevel fremstår denne bygnings
masse opdelt i to grundtyper i konstruktiv henseende, og bestemt 
ved de indvendige vægges konstruktion. 

Den ene types indvendige vægge er primært udført af udmuret 
bindingsværk i alle normaletager og af grundmur i kælderen eller 



Fig. 1.26. Bygning med indvendige vægge af bindings
værk. 

Fig. 1.27. Bygning med indvendige vægge af grund
mur og lette, ikke-bærende konstruktioner. 

evt. i nederste normaletage, hvor kælder ikke findes; en mindre 
del af de indvendige vægge kan være udført som bræddevægge. 
På grund af den nære samhørighed mellem bindingsværksvæg
gene og bjælkelagene kan denne type beskrives som et rør af mur
værk omsluttende og afstivet af et tredimensionelt netværk af 
trækonstruktioner - jvf. fig. 1.26. 

Den anden types indvendige vægge er i alle etager hovedsage
ligt udført af grundmur i varierende tykkelser, og de øvrige væg
ge er opbygget af brædder eller andre tilsvarende lette konstruk
tioner. Etageadskillelserne - bjælkelagene - er afbrudt af de 
grundmurede indervægge og derved opdelt i mindre enheder. 
Herudfra kan denne type beskrives som et mangehulsrør af mur
værk, hvis stabilitet er sikret dels ved materialesammenhæng og 
»godstykkelse«, og dels ved etageadskillelsernes skivevirkning -
jvf. fig. 1.27. 

Overgangen mellem disse 2 grundtyper er selvfølgelig flydende 
i teoretisk henseende, men i praksis forekommer sjældent mel
lemtyper. Dette skal sandsynligvis ses på bagrund af de vidt for
skellige arbejdsgange, der er knyttet til hver af typerne. I hver af 
disse grundtyper er de to hovedfags - murernes og tømrernes - ar
bejde afstemt efter hinanden i mængde og rytme, og arbejdet kan 
i stor udstrækning foregå parallelt. Derimod ville evt. mellemty
per forrykke denne balance og medføre en ujævn arbejdsgang. 
Hertil må så også lægges det konstruktionsmæssigt uheldige i 
brugen af to så forskellige indervægskonstruktioner i samme 
bygning. 

Forekomsten af de to konstruktionstyper er tidsmæssigt velaf
grænset ved byggelovgivningens krav til udførelse af indvendige 
vægge. I tiden op til 1890 var den første type næsten enehersken
de, fordi der ikke i byggelovgivningen fandtes specielle krav til 
konstruktion af funktionsforskellige indervægge. Med byggelo
ven af 1889 blev det krævet, at hovedskillevægge skulle være 
grundmurede i alle etager, og der blev samtidig opstillet sådanne 
krav til vægge omgivende trapper, at disse vægge mest hensigts
mæssigt udførtes af grundmur. Selv om brugen af bindings
værksvægge ikke blev forbudt, blev de således i praksis uanven
delige til den store del af etageboligbyggeriets indervægge, og i 
den udstrækning de evt. kunne have været brugt erstattedes de af 
bræddevægge. 

De tre københavnske byggelove, der var gældende i anden halv
del af 1800-tallet, fastlagde næsten samstemmende brugen af be
stemte bygningstværsnit, både direkte og indirekte. 

Byggelovene fastsatte direkte største bygningshøjde, såvel som 
størst tilladelig taghældning, og ved kravene til bygningers kon
struktion og materialevalg cementeredes den foran beskrevne 
byggeskik at spænde bjælkelagene på tværs af bygningernes 
længderetning. 

Indirekte bestemte byggelovgivningen tværsnitsbredden - hus
dybden - udfra optimal udnyttelse af de givne bygningshøjder i 
kombination med krav til rumhøjde og dimensionering af bjæl
kelag: med kravet om 4 alen fri højde i beboelsesrum, tilladelse til 
indretning af beboelse i kælder når 2 af de 4 alen var over terræn
højde og en maksimal bygningshøjde på 25 alen regnet til oversi
de af tagbjælkelag, kunne der her indenfor indrettes 5 normal-
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Fig. 1.28. Maksimalt udnyttede, symmetriske byg
ningstværsnit med henholdsvis saddel- og københav
nertag. 
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Fig. 1.29. Maksimalt udnyttede, asymmetriske byg
ningstværsnit med henholdsvis saddel- og københav
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etager, når tykkelsen af etageadskillelserne holdtes inden for V2 
alen, hvilket svarede til en bjælketykkelse på op mod 9 tommer. 
Efter bestemmelserne om dimensionering af bjælkelag i byggelo
vene af 1856 og 1871 blev største spænd således ca. 11 alen og efter 
byggeloven af 1889 ca. 9 alen; med brug af en centralt placeret ho
vedskillevæg og med tillæg af murtykkelser var de hertil svarende 
husdybder ca. 23 henholdsvis ca. 19 alen. 

Imidlertid var det i højere grad det almindeligt handelsførte 
bjælketømmer, der var af afgørende betydning for størstedelen 
af de i denne bygningsmasse forekommende husdybder. Det tøm
mer der fortrinsvis brugtes var af sydsvensk oprindelse, og dets 
tværsnitsdimension lå omkring de 7 tommer, og det havde som 
regel længder på 14 til 16 alen. Indtil fremkomsten af byggeloven 
af 1889 var det formålstjenligt at anvende dette tømmer i fuld 
længde, fordi der først med denne lov optrådte krav til tømme
rets fuldkantethed, og bygningsmyndigheden indtil da havde ind
taget en pragmatisk holdning til brugen af det forekommende 
bjælketømmer med den grad af bomkantethed, det nu en gang 
havde. Husdybderne var derfor sjældent større end bjælketøm
merets længde i denne periode. Med krav til bjælketømmerets 
fuldkantethed i byggeloven af 1889 blev det mere hensigtsmæs
sigt at anvende større dimensioner i kortere længder, svarende til 
det faktiske spænd, og herefter øgedes husdybderne generelt set. 

I næsten hele denne bygningsmasse forekommer kun to tagfor
mer: enten et 40 til 45 grader hældende saddeltag eller et næsten 
vandret tag afsluttet med mindre og 45 grader hældende tagfla
der langs facademurene - det såkaldte Københavnertag - og kun 
en mindre del af bygningsmassen er udstyret med manzarttage. 

Det maksimalt 45 grader hældende saddeltag var direkte fore
skrevet i byggelovgivningen i denne periode, som det højst tilla
delige. Københavnertaget blev udformet med udgangspunkt i det 
størst tilladelige saddeltag ved hævning af bygningshøjden mod 
samtidig sænkning af tagryggen i forholdet 1til2. Københavner
tagets fremkomst skyldtes lovgivernes ønske om at skabe mere 
lys og luft i den fremtidige bebyggelse, end der havde eksisteret i 
bebyggelsen i byen bag Voldene, og det var især de høje bagmure 
i skellinie man gerne så nedbragt. Resultatet med brug af Køben
havnertaget var nok lavere bagmure, men til gengæld medgav 
den forøgede bygningshøjde mulighed for at indrette hele 6 nor
maletager mod ellers kun 5 - jvf. fig. 1.28. 

Med byggeloven af 1871 og videreført i byggeloven af 1889 blev 
det tilladt at hæve gadefacaden for at muliggøre anbringelse af en 
»værdig« hovedgesims, og denne mulighed benyttedes som of
test, bl.a. fordi tagetagen derved blev bedre udnyttelig. Derfor er 
de fleste tagprofiler efter 1871 asymmetriske - jvf. fig. 1.29. 

De hermed beskrevne 2 typer af bygningstværsnit med hen
holdsvis 5 og 6 normaletager, udnyttet tagetage og i første tilfæl
de også kælderetage, står som udtryk for det optimalt opnåelige 
inden for byggelovens rammer og med brug af normalt forekom
mende konstruktioner og materialer. 

Som helhed blev det københavnske etageboligbyggeri i anden 
halvdel af 1800-tallet dog ikke udformet så konsekvent. Den tid
ligste bebyggelse i Brokvartererne var lavere - som regel 2 til 4 
etager højt, og det var først fra omkring 1870, byggelovgivnin
gens rammer som regel blev fyldt helt ud. Det var heller ikke mu-



Fig. 1.30. Korridorejendomme. Type A, B og C (Kø
benhavns Boligkommissions grundkort). 

ligt i alle tilfælde at indrette beboelse i kældrene, dels var det kun 
tilladt i gadehuse, og dels kom der med byggeloven af 1871 krav 
om dræning af beboelseskældre til det offentlige kloaknet, og det 
var langt fra alle steder det lå dybt nok, og endelig blev det med 
byggeloven af 1889 fastsat, at højst 6 etager måtte indrettes til .be
boelse, heri indregnet evt. kælder- og/eller loftbeboelse. Hertil 
skal så lægges, at der også opførtes en hel del bygninger med stør
re rumhøjde .end de mindst fordrede 4 alen, og altså dermed også 
med færre etager. Endelig må nævnes de bebyggelser, som på en 
eller anden måde var udtryk for socialfilantropisk virksomhed, 
selv om de i den store sammenhæng var få. Deres karakteristika 
var dels lavere bygninger og dels en mindre hård udnyttelse af 
grundarealet, men i øvrigt var de som regel udtryk for gældende 
byggelovs mindstekrav. 

Af byggelovenes indflydelse på planudformningerne i periodens 
boligbyggeri var bestemmelsen om, at der fra hver lejlighed skulle 
være adgang til 2 trapper den mest iøjnefaldende sammenlignet 
med tidligere tiders. 

Byggelovene af 1856 og 1871 foreskrev samstemmende, at de 2 
trapper skulle placeres med passende afstand (administrativt for
tolket til 9 alen) eller være adskilte ved en grundmuret væg. Men 
hvor byggeloven af 1856 blot krævede, at hver lejlighed skulle ha
ve udgang til dem begge, foreskrev byggeloven af 1871 » ... fri og 
uhindret Udgang til dem begge, uden at det er nødvendigt at pas
sere en anden Beboelsesleilighed ... « Kravet om adgang til to 
trapper efter byggeloven af 1856 var så lempeligt formuleret, at 
udgang til den anden trappe gennem nabolejlighed blev godtaget. 
Men det var alligevel ikke det, der sigtedes mod med bestemmel
sen, og med byggeloven af 1871 blev ordlyden skærpet. Resultatet 
heraf blev i praksis, at korridorlejlighedsbyggeriet sattes i system, 
og der opstod hurtigt 3 planmæssige varianter - de senere be
nævnte typer A, Bog C (fig. 1.30). 

Først i byggeloven af 1889 udformedes kravet om direkte ad
gang til to trapper fra hver beboelseslejlighed så entydigt, at den 
hensigt der hele tiden havde ligget bag kravet om anbringelse af to 
trapper i enhver bygning, endelig blev opnået; og det var herefter 
ikke mere muligt at bygge korridorejendomme - i princippet da: 
der er nemlig mange eksempler på korridorejendomme også efter 
1890, f.eks. stiftelser, kollegier osv. Set under denne synsvinkel, 
og fordi den absolutte mængde af den tids korridorlejligheder 
var lille i den store sammenhæng, virker eftertidens kraftige fo
kusering på netop denne art af boligbyggeriet fra perioden over
dimensioneret. 

Planudformning af bygninger med 3-værelses boliger og der
over var i hele perioden indrettet i overensstemmelse med de krav 
til adgang til to trapper som byggeloven af 1889 fastlagde, og det 
gjaldt også den overvejende del af bygninger med 2-værelses boli
ger. For de mindre boligers vedkommende må dette tages som ud
tryk for en indstilling til boligbyggeri, der ikke alene var styret af 
kortsynede ønsker om maksimal udnyttelse af de givne lovmæssi
ge rammer. For de større boligers vedkommende var 2-trappe-sy
stemet norm uafhængig af byggelovenes krav, og begrundet i 
trappernes forskellige brug. Hensynet til redning af menneskeliv i 
brandtilfælde var ikke den afgørende faktor her. Ofte var pige-
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værelse(r) anbragt med udgang kun til en trappe, eller sådan pla
ceret i forhold til denne, at den ikke kan betegnes som flugtvej. 

Ret tidligt i perioden blev det almindeligt, at den ene trappe 
placeredes skudt ud fra bygningskroppen, dels i bygninger opført 
efter 2-trappe-systemet og indeholdende mindre boliger, og dels i 
korridorlejlighedsbygninger af type B. I første tilfælde begrundet 
i ønsket om så meget reelt boligareal inden for det givne byg
ningstværsnit som muligt - i 2-værelses lejligheder er det så at si
ge en nødvendighed, hvis ikke enten køkkenet kan accepteres 
meget smalt, eller stuen mod gaden gøres »unødig« stor. I det an
det tilfælde ved den omtalte regel, der fordrede 9 alens afstand 
mellem trapperne i en bygning, og dette lod sig sjældent gøre in
den for det normalt forekommende tværsnit. 

En anden og afgørende forskel mellem boligbyggeriet før og efter 
midten af 1800-tallet, var antal og størrelse af skorstene, men 
overgangen var ikke så brat som i tilfældet med trapperne. 

Den store skorsten i forbindelse med det åbne ildsted i køkke
net var i tiden før midten af 1800-tallet eneste røgkanal i mindre 
lejligheder. Den - og i større lejligheder evt. andre - skulle have et 
indvendigt tværsnit på min. 18 tommer i kvadrat (eller et tilsva
rende areal i rektangulært mål), hvilket var bestemt af rensnings
metoden, som bestod i at skorstensfejeren kravlede op igennem 
skorstenen og ned igen, og derved delvis ved sin krop skrabede 
soden løs. 

I 1850 var det blevet tilladt i købstæderne at anvende »snevre« 
eller »russiske skorstensrør« alternativt til de ovenfor omtalte i 
visse nærmere beskrevne tilfælde. Disse mindre skorstene rense
des ved nedsænkning af »kost og kugle«, og deres størrelse og 
form var derfor ikke afhængig af et menneskes størrelse. Bag
grunden for denne tilladelse til brug af mindre skorstene var posi
tive erfaringer med hensyn til røgaftræk og rensning af sådanne, 
som var opført i København på dispensation i årene før. Med 
byggeloven af 1856 blev de tilladt anvendt generelt i København. 
Et åbent ildsted kunne herefter tilsluttes en 9 tomme kvadratisk 
skorsten, kun hvis flere ildsteder tilsluttedes skulle skorstenen ha
ve den store dimension af 18 tommer i kvadrat. 

Betydningen af tilladelse til anvendelse af de mindre skorstene 
hørte derfor i første omgang sammen med rumopvarmningen, 
idet der til et sådant »snevert« rør dels ikke var stillet krav hver
ken om dimension eller form, og dels ikke fandtes begrænsninger 
for hvor mange lukkede ildsteder, der kunne tilsluttes. 

Med industriel produktion og dermed billiggørelse af jernkorn: -
furer og -ovne i øvrigt, erstattedes også over en kortere årrække 
den store køkkenskorsten med de mindre dimensionerede rør. På 
grund af manglende bestemmelser om antal af tilsluttede ildste
der og rørtværsnit i forbindelse hermed er det ikke ualmindeligt, 
at træffe 9 x 9 tommer skorstensrør med op til næsten 30 tilslutte-
de ovne. Med byggeloven af 1889 blev givet faste regler herfor: 
højst 2 jernovne pr. etage og 12 i alt pr. 9 x 9 tommer skorsten. 
Komfurer måtte kun efter særlig tilladelse tilsluttes med mere end 
et pr. etage og maksimalt 6 til samme 9 x 9 tommer skorsten. 

Ligesom jernkomfurer var en længere årrække om at fortræn
ge det åbne ildsted og den dertil knyttede store skorsten, ligeså 
var gassen, der fra slutningen af 1880'erne begyndte at blive al-



mindeligt brugt til madlavning, lang tid om at fortrænge skorste
nen helt fra køkkenet, og det skete først i vort århundrede. 

Med byggeloven af 1871 optrådte for første gang krav om sær
skilt ventilation af køkkener, kravet var dog meget vagt formu
leret: »Hvor Omstændighederne tillade det, skal der anbringes 
Emrør ved Kjøkkenildstedet«. Bestemmelsen skal ses på bag
grund af, at de lukkede ildsteder - komfurerne - var ved at blive 
almindelige, hvorved de åbne ildsteders naturligt tilknyttede røg
- og dermed også emfang forsvandt. Skorstensarrangementet i 
køkkener blev herefter som regel udformet som et dobbeltrør, 
men bestemmelsens formulering medgav også mulighed for blot 
at føre et rør ind i skorstenen. Dette blev forhindret med byggelo
ven af 1889, hvori det bestemtes, at emrør skulle føres op til sam
me højde som skorstenen. 

Installationer i periodens byggeri har ikke i nogen nævneværdig 
grad påvirket konstruktion og planudformning - når vel at mær
ke skorstene i denne sammenhæng ikke medregnes. Rør for gas, 
vand og afløb førtes frit og tilpassedes i øvrigt de fra anden side 
givne forhold. 

Tørklosetter/luftklosetter i etagerne var placeret i små skabs
agtige rum, og først med byggeloven af 1889 krævedes sådanne, 
mere fast installerede klosettønder særskilt udluftet. 

Vandklosetter, som først fremkom op mod århundredeskiftet, 
placeredes på samme måde som de tidligere klosetter; og først 
langt senere er det blevet almindeligt at installere en håndvask 
samtidig med et wc. 

De baderum der fandtes var »badeværelser« forstået sådan, at 
de ikke var specielt indrettede herpå ved f.eks. vandtæt gulv, af
vaskelige vægge eller tilstedeværelse af gulvafløb. Badeværelset 
var som regel placeret op til eller i nærheden af køkken og i særli
ge tilfælde forsynet med varmt vand fra komfuret. Afløb fra ba
dekar førtes ofte over gulv til køkkenafløb eller i sjældnere fald 
til et fælles afløb for de i bygningen indrettede badeværelser. 

I størstedelen af perioden fandtes et markant skel mellem små og 
større lejligheder, idet lejligheder under 64 kvadratalen var frita
get for både kommunale og statslige afgifter for så vidt de kun 
beboedes af en familie (!). Den kommunale afgift stammede fra 
1700-tallet og statsafgiften var blevet indført i 1802. Begge bereg
nedes efter bygningers/lejligheders areal målt til inderside af be
grænsende vægge. Ved indførelsen af statsafgiften i 1802 blev lej
ligheder under 64 kvadratalen fritaget herfor af sociale grunde, 
og således foranlediget frafaldt også kommunen sin tilsvarende 
afgift samme år. Bortset fra en periode fra 1857 til 1866, hvor den 
kommunale afgift igen blev indført, fordi fordelen herved ikke 
mentes at komme lejerne til gode, bestod disse afgifter og frita
gelsen herfor til henholdsvis 1926 og 1905. Dog med den forskel, 
at den statslige afgiftsfrie bundgrænse hævedes til 80 kvadratalen 
i 1873, for at opmuntre til byg!lihgafsfØtreboliget:DiSsemar
kante grænser for mindre boligers arealindhold satte deres præg 
på planudformningerne, primærtselvfølgelig vedde .. små_r_um, 
men også ved mange vinduer og dermed smalle facadepiller. 

Med fremkomsten af lysafstandsregler ved lovtillægget af 1875 
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Fig. 1.31. Gennemsnitligt antal boliger pr. bygning 
1876-1917 (»Statistiske ,Oplysninger om Staden Kjø
benhavn«). 
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Fig. 1.32. Gennemsnitligt antal beboelsesrum pr. byg
ning 1876-1917 (»Statistiske Oplysninger om Staden 
Kjøbenhavn«). 
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Fig. l.33. Gennemsnitligt antal beboelsesrum pr. lej
lighed 1876-1917 (»Statistiske Oplysninger om Staden 
Kjøbenhavn«). 
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blev der bragt endnn en faktor ind i bebyggelses- og bygnings
planlægningen. Resultaterne heraf var stort set, dels at de aller
værste tilfælde af tæt bebyggelse forsvandt (men bygningsmas
sens og friarealets størrelse var stadig de samme), dels at facader 
»knækkedes« i stor udstrækning, og at der opstod flere og andre 
udbygninger på og indhak i ydervæggene end før. 

Hertil skal føjes, at bestemmelserne om lysafstande også fik 
indvirkning på byggegrundenes størrelse og form, idet det blev 
mere almindeligt end tidligere at tage hensyn til grundarealets se
nere optimale bebyggelsesmåde ved udstykningen. 

Helt frem til 1889 var det kun tilladt at anbringe altaner og bånd, 
gesimser osv. i mindre målestok udover gadelinien. Med byggelo
ven af 1889 lempedes bestemmelserne, og det blev tilladt også at 
anbringe karnapper, ligesom reglerne om tilladelige bygnings
fremspring i øvrigt udvidedes betydeligt. Byggeriet herefter bæ
rer tydeligt præg heraf, og byggeteknisk set betød det en stigende 
og nødvendig anvendelse af jernbjælker i etageadskillelserne. 

Boligbyggeriet i København i anden halvdel af 1800-tallet bestod 
næsten udelukkende af 5-6 etages bygninger, når de første års 
byggeri i Brokvartererne undtages. 

Mængden af andre boligtyper /former, som Lægeforeningens 
Boliger på Østerbro, Byggeforenings-bebyggelserne i Østervold
kvarteret, på Vester- og Østerbro og villaerne i Rosenvænget og 
Valby, der er indeholdt, men ikke specificeret, i det statistiske 
materiale, begrænsede sig skønsmæssigt til højst 5 pct. af den 
samlede boligmasse. 

Derved forrykkes ikke det billede, som i fig. 1.31 og 1.32 gives 
af den typiske københavnske boligbygning. Den er beskrevet ved 
at rumme omkring 12 boliger med en faldende tendens mod år
hundredeskiftet, mens antallet af beboelsesrum hovedsagelig og 
nogenlunde konstant bevæger sig mellem 30 og 40. 

Det hertil svarende signalement af den gennemsnitlige bolig
størrelse udtrykt ved antallet af værelser, er vist i fig. 1.33 - gen
nemsnits boligen har rummet mellem 2V2 og 3 værelser, med en 
stigende tendens i årtierne omkring århundredeskiftet, for deref
ter igen at falde til niveauet i midten af 1880' erne. 

Installationer 

Boligbyggeriet efter midten af 1800-tallet var generelt set langt 
bedre installationsforsynet end tidligere tiders; den mulige instal
lationsstandard var endog ved århundredeskiftet på højde med 
vore dages. På nogle få områder blev givet krav herom ifølge byg
gelovgivning og/eller sundhedsvedtægter, men de fleste af instal
lationernes tilkomst skyldtes tidens nye tekniske muligheder og 
senere befolkningens reale stigning i indkomst. 

Det blev almindeligt, at alle boligens rum havde opvarmnings
mulighed i form af jernovne eller kakkelovne, og at det åbne ild
sted erstattedes med jernkomfur. Køkkener blev udstyret med 
vask og afløb af sten eller metal og forsynet med vandinstalla
tion. Belysningen - især af fælles arealer som trapper og gange -
blev væsentligt forbedret ved brug af gas hertil, og med udgangen 
af perioden ved den elektriske belysning. Kun toiletforholdene 



ændredes ikke i radikal grad før århundredeskiftet, da wc-instal
lation blev mulig og almindelig i nybyggeriet, selv om også indfø
relsen af »tøndesystemet« var bragt i nogenlunde faste rammer 
fra midten af 1870'erne. 

Den tidligere beskrevne udvikling af skorstene med mindre di
mensioner end tidligere almindelig brugt, og i øvrigt efter lovgiv
ningen krævet, var en væsentlig forudsætning for den generelle 
hævning af boligstandarden i henseende til rurnopvarrnning og 
madlavning. Men dette forhold ville have været af mindre betyd
ning uden en samtidig - og gennem perioden fortsat - billiggørel
se af jernovne og -komfurer ved industriel produktion. 

Træ var århundredet ud det mest benyttede brændsel (Grib
skovb;mens anlæg 1879 skyldtes primært hensynet til enklere 
transport af »brændeved« til København), men blev gradvis for
trængt af kul og koks, der fremkom som biprodukt ved gasfrem
stilling. 

Selv om disse flyttelige ovne måske ikke omfattes af vor tids in
stallationsbegreb, er de medtaget her, dels fordi de senere i ny
byggeriet blev erstattet af de faste varmeinstallationer, og dels 
fordi de repræsenterer den almindeligt forekommende rurnop
varrnningsrnulighed i nybyggeriet helt op til 2. Verdenskrig. 

Gennem anden halvdel af 1800-tallet foregik en udvikling af 
centralvarmesystemer, der også omfatter de i dag kendte, hvad 
angår selve installationerne i lejlighe?erne, men udbredelsen af 
dem var meget lille i etageboligbyggeriet, hvorimod de i villabe
byggelse vandt mere frem. Sådanne varmesystemer blev fra og 
med byggeloven af 1871 underlagt bygningsmyndighedernes til
syn, ved bestemmelse om godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 

Helt op til århundredeskiftet førtes, som det havde været tilfæl
det siden byens grundlæggelse, alt regn- og spildev'and (vel at 
mærke: den del heraf som opsamledes) til havnen via et kloaksy
stem, som indtil 1860 altovervejende bestod af åbne render. Først 
herefter påbegyndtes en konsekvent nedgravning af systemet - et 
arbejde som var færdigt op mod 1890 for hele det daværende 
egentligt bebyggede byområde. 

På dette tidspunkt var indbyggertallet mere end fordoblet si
den »voldenes fald«, og selv om en del af de nye kvarterer havde 
afløb til de ydre dele af havnen, var denne så forurenet, at det var 
mere end betænkeligt sundhedsmæssigt set. Hertil korn, at sejllø
bet ustandselig måtte uddybes på grund af de store mængder 
slam, som tilførtes fra kloakerne. Samtidig krævede vedtagelse 
af anlæg af frihavnen (1891) og den nye godsbanegård (1894) sto
re opfyldninger i havnens vandarealer, som ville medføre betyde
lige ændringer i det netop færdigbyggede system. Da ydermere 
systemet var for småt dimensioneret og havde for ringe fald til at 
optage fremtidige ekstrabelastninger, påbegyndtes projekterin
gen af et nyt kloaksystem, som skulle afbøde disse mangler. 

Projektet gik ud på, dels at opdele det eksisterende ledningsnet 
i mindre enheder og opsamle spildevandet herfra i et nyt system 
af dykkede (lavereliggende) hovedkloaker, dels at samle alt spil
devand og via en hovedpumpestation sende det ud på dybt vand i 
Øresund. Projektet blev vedtaget i begyndelsen af 1897 og i som
meren 1901 var hovedpumpestationen ved Kløverrnarksvej på 
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Amager driftsklar. Et par år senere var det nye system fuldt ud
bygget. 

Et kloakprojekt med samme hovedsigte - at føre afløbsvandet 
langt ud i Sundet - var af en privatperson foreslået så tidligt som i 
1845. Næsten samtidig fremkom tanker om en ændret vandforsy
ning, og i forbindelse med tidligere planer om at indføre gas som 
gadebelysning, nedsattes i 1848 den såkaldte »combinerede Co
mitee«, som skulle undersøge mulighederne for at udføre alle tre 
projekter sideløbende, for derved at kunne drage fordel af samti
dig nedlægning af ledningsnettene. På trods af kommissionens 
grundige overvejelser, herunder afholdelse af en international 
konkurrence om den praktiske udførelse, og den i øvrigt positive 
indstilling til projektet, projektets vedtagelse i kommunalbesty
relsen og endelig koleraepidemien i 1853, blev det dog ikke gen
nemført, som det oprindeligt var tænkt, idet kloakplanerne blev 
trukket ud, og vand- og gasværkerne der ud over ikke blev udført 
samtidig. 

Det foran beskrevne, eksisterende afløbssysten tillod ikke in
stallation af vandklosetter tilsluttet dette, dels fordi det ikke var 
dimensioneret hertil, og dels fordi det i størstedelen af perioden 
var delvis åbent. 

Først da det nye kloaksystem kunne forudses at være en reali
tet, blev det 1894 tilladt at installere wc med afløb til den del af 
kloaknettet, der udmundede i den nordlige del af havnen ved 
Rheden. Den del af byen, som herved blev tilgodeset, var Øster
bro, men mængden af installerede wc'er var effektivt begrænset 
ved en årlig afgift på 100 kr. pr. wc (svarende til ca. 10 pct. af en 
ufaglært arbejders årsløn), og det var derfor fortrinsvis i særlige 
områder, f.eks. i Stockholmsgade-kvarteret det forekom. 

På trods af afgiftens størrelse var der også andre steder i byen 
ønsker om tilladelse til installation af wc med afløb til kloaknet
tet, og efter vedtagelsen af det nye kloakprojekt i 1897 blev det til
ladt at installere wc'er overalt i byen. I starten af året 1899 blev af
giften på wc-installation nedsat til 10 kr., og bl.a. af denne grund 
kunne antallet af wc'er med offentligt afløb opgøres til 2.058 stk. 
den 31. december 1900. Udviklingen herefter er anskueliggjort i 
fig. 1.34. 

Før wc-installation blev almindelig, var det normale, at kloset
tet var et lokum i gården, ikke blot i hele denne periode, men et 
godt stykke ind i vort århundrede. Først i 1933 blev det ved lov be
stemt, at alle beboere i København skulle have adgang til wc i 
etagerne inden I. november 1938. 

Forekomst af tørklosetter i etagerne i rum særskilt beregnet 
hertil var begrænset til de større lejligheder, og sådanne klosetter 
kan vel ikke betegnes som installationer efter vore dages termino
logi. I byggelovene var om sådanne foreskrevet; at de skulle op
fylde krav, som måtte blive stillet i sundhedsvedtægter, og krave
ne heri drejede sig om overfladebehandling af gulv og vægge -
først med byggeloven af 1889 fordredes særskilt ventilation af 
»luftklosetter«; et krav der var møntet på tønden og ikke rum
met. 

Opsamling og bortskaffelse af latrin fra klosetterne havde i fle
re omgange siden slutningen af 1700-tallet, men uden held været 
forsøgt ordnet ved brug af særlige tønder og regelmæssig tøm
ning af disse. Det tidligere eneherskende system bestod i opsam-



Jing aflatrin'en i gruber, som tømtes efter behov, eller også flytte
des lokum til en ny placering, når gruben var fuld, som det er om
talt indledningsvis. 

Fra midten af 1800-tallet blev det endeligt bestemt at indføre et 
ordnet »tøndesystem«, dels på baggrund af koleraepidemien, og 
dels fordi den vedtagne videreudbygning af det eksisterende klo
aksystem ikke tillod afløb fra wc'er. I sundhedsvedtægten fra 
1860 blev givet faste regler herfor, men overgangsperioden var 
lang. I begyndelsen af 1870' erne var der endnu op mod 100 gruber 
i byen, og den sidste tømtes så sent som i 1885. Et velordnet og 
nutidigt (det har været i brug efter samme principper helt til om
kring 1960) »tøndesystem« var først en realitet med eneretsbevil
ling i 1898 til det da nyoprettede KOR. 

Med byggeloven af 1856 blev det krævet, at køkkenvaske og af
løb herfra skulle være udført af sten eller metal, og at afløbsled
ningen skulle være åben foroven og » ... naae op til Taget«. Disse 
moderate krav skal ses på baggrund af, at der ikke tidligere havde 
eksisteret bestemmelser herom, og at det var almindeligt, at både 
vask og afløb var af træ, samt at afløbet som oftest var afsluttet 
med den øverste vask. 

Afløbet fra køkkenvasken førtes i størstedelen af bygnings
massen i hele anden halvdel af 1800-tallet tiltagnedløb. Dermed 
var både krav om åbenhed foroven og føring til tag opfyldt. Det 
forudsattes herved, at afløbet i frostperioder ikke anvendtes, 
men at spildevandet opsamledes i spande og blev båret ned i går
den. Når sådanne forholdsregler ikke fulgtes, var resultatet at 
nedløbsrøret sprængtes, og ulemperne i medfør heraf var ikke 
blot begrænset til reparation og evt. vanskader på bygningen, 
men i højere grad af sanitær art; idet-der var en udbredt praksis at 
anvende køkkenvasken som delvis erstatning for de manglende 
toiletforhold i lejlighederne. 

På denne baggrund var der, fra lægelig side især, ønsker om 
påbud om indvendig placering af afløbet. Et sådant kom dog 
først med wc-installationer, hvis faldstammer krævedes ført i 
bygning; direkte krav om indvendigt afløb fra køkkenvaske 
fremkom først i 1924 med »Afløbsregulativet«, men i tiden efter 
århundredeskiftet kunne dette indirekte kræves med baggrund i 
sundhedsvedtægten. 

Med byggeloven af 1871 opmuntredes til indvendig placering af 
køkkenafløb, ved at kravet om at afløbet skulle være åbent for
oven og føres til tag, alternativt kunne opfyldes ved udmunding i 
skorsten. Men køkkenvaskens hævdvundne sammenhæng med 
køkkenvinduet har sandsynligvis forhindret nogen videre udbre
delse af denne alternative placering af faldstammen, samtidig 
som tidens byggetekniske litteratur fremholdt fordelen ved ud
vendigt afløb til tagnedløbet, fordi røret herved jævnligt udskyl
les. I denne forbindelse forekommer dog ikke omtale af proble
merne med den sæsonbestemte anvendelse af køkkenvaskens af
løb, hvorimod der gøres opmærksom på, at placering af afløbs
ledninger indvendig i bygninger kan medføre vandskader, og i 
særdeleshed hvis ikke rørene anbringes frostfrit. 

Op mod 1800-tallets slutning blev det imidlertid i stigende om
fang almindeligt at placere faldstammer indvendigt i nybyggeriet, 
dels fordi de udvendige ofte skulle repareres på grund af frostska-
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Fig. 1.35. Vandforbruget i København 1860-1916 
(»Statistiske Oplysninger om Staden Kjøbenhavn«). 
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der, dels fordi det af komfortmæssige grunde gjorde lejeværdien 
større, og endelig havde det også vist sig, at problemer i forbin
delse med sikring mod frostskader ikke var uoverstigelige. 

Vandlås på afløb fra køkkenvaske blev et krav med byggeloven 
af 1871, og det var netop begrundet i de nævnte sanitære forhold, 
men først med lov af 30. marts 1895 blev det bestemt, at byg
ningskommissionen med tilbagevirkende kraft - og under en del 
lempende forhold - kunne forlange alle køkkenafløb forsynet 
med vandlås eller tilsvarende foranstaltning. 

Før København fik et kommunalt vandværk, var brugsvandsin
stallation i bygningsmassen begrænset til få ejendomme, som ved 
brug af cisterner placeret i loftsetagen forsynede de enkelte lejlig
heder. Disse cisterner fyldtes ved op bæring af vand i spande eller i 
sjældne tilfælde ved manuelt betjente pumpeværker. 

Det normale var at hente vand fra post eller kumme tilsluttet 
det offentlige forsyningsnet og placeret på gårdspladsen. I andet 
fald anvendtes offentlige tapsteder rundt om på byens pladser og 
torve. 

Vandet kom i åbne render via Ladegårdsåen og Peblingesøen 
fra vandområder i den nordlige omegn, kun i selve byen var led
ningsnettet nedgravet. De ofte fremførte klager over vandets 
kvalitet, var årsag til at byens vandforsyning blev taget op til 
overvejelse i den foran omtalte »Combinerede Comitee«. Og 
som resultat heraf vedtoges 1853 - netop samtidig som koleraepi
demien brød ud - anlæg af et vandværk og en ændret tilledning 
og behandling af vandet. Alligevel gik der 6 år før vandværket 
kunne sættes i drift, hvilket skete i august 1859 (forsinkelsen 
skyldtes at vandværket placeredes på voldterrænet og dermed 
mødte militærets modstand). 

Udover at hele vandtilledningen og -behandlingen ændredes 
med det nye forsyningssystem, og de sanitære problemer med det 
tidligere derved løstes, betød anlægget af vandværket et stort 
komfortmæssigt fremskridt. Værket blev udført under hensynta
gen til, at vand skulle kunne bringes frem til alle etager i bolig
massen, dels ved installation af kraftige (dampdrevne) pumper, 
og dels ved anlæg af et reservoir i Søndermarken, for således at 
tage højde for driftsstop og spidsbelastninger. 

I første omgang forsynedes kun byen inden for voldene med 
det nye vand, men hovedledninger nedlagdes i begyndelsen af 
1860'erne i Brogaderne, og fra midten af dette årti blev det almin
deligt at have vandværksvand i Bro kvartererne - de den gang be
nævnte forstæder. 

Vandværkets egne folk stod for fremføring af rør til hovedha
ne, mens selve husinstallationen udførtes af vandmestre med au
torisation, og efter regler herom i »Regulativ for Kjøbenhavns 
Vandværk«. Den enkle installation var heri ligeså enkelt beskre
vet: rørene skulle være af jern eller tin og kunne tåle tryk svaren
de til en 300 fod vandsøjle, hanerne være selvlukkende og af god
kendt konstruktion. 

Vandforbruget pr. indbygger i København var 1860 ca. 45 liter 
pr. døgn. Ved århundredeskiftet var det omtrent dobbelt så stort. 
Denne stigning var ikke alene begrundet i lettelsen ved at have 
vand installeret i lejlighederne, men også i industriens voksende 
forbrug. Efter århundredeskiftet var stigningen kraftigere, hvil-



ket bl.a. havde baggrund i de mange wc-installationer - jvf. fig. 
1.35. 

Inden København fik gasværk og også længe efter bestod boli
gernes belysning i tran- eller olielamper, tælle- eller stearinlys; pe
troleumslamper var først i brug fra 1860'erne. 

Gasbelysning blev i København første gang demonstreret i 
1813. En blikkenslagermester havde ved sin_butik i Købmagerga
de opstillet 2 gaslygter, som forsynedes fra et »gasudviklingsap
parat« i baglokalet. Rundt om i Europa var lignende sket i årtier
ne før, og i engelske byer havde endog hele gader været mere eller 
mindre permanent »illuminerede« ved gasbelysning. På dette 
tidspunkt var gasproduktion og -belysning imidlertid allerede så 
veludviklet, at både London og Paris havde påbegyndt indførelse 
af gadenettets belysning ved gas (i henholdsvis 1814 og 1815). An
dre europæiske byer fulgte senere efter, og også i København 
fremkom planer for større eller mindre områders gasbelysning, 
men når bortses fra et tilfælde, forblev det planer helt til vedta
gelsen i 1853 af anlæg af både gasværk og gasbelysning af gade
nettet, som et resultat af den »Combinerede Comitee«s arbejde. 

Gaderne i Amalienborg-kvarteret havde i en kortere periode i 
1819 været gasbelyste, men især ledningsnettets konstruktion og 
kvalitet medførte ustandselige reparationer, og derfor ophørte 
forsøget samme år. Lokalt i bygningsmassen installeredes »gas
apparater«, som fik større succes, f.eks. i nogle apoteker, i ke
misk øvelseslaboratorium i Universitetet, og Polyteknisk Lære
anstalt havde helt fra sin start i 1829 eget gasanlæg (konstrueret 
og udført af den nævnte blikkenslagermester). 

Anlæg af et københavnsk gasværk var oprindelig alene koblet 
sammen med belysning af byens gader, men i årene der gik inden 
vedtagelsen af dets anlæg, udbredtes brugen af gas også til privat 
belysning i de andre europæiske byer, der var gasforsynede. Der
for var det gasværk og det tilhørende ledningsnet, der sattes i 
drift i december 1857, kapacitetsmæssigt indrettet herpå. Men 
brugen af gas til privat belysning blev hurtigt langt mere populær 
og udbredt end forventet. 

Hovedledningsnettet var udlagt til primært at forsyne byen 
inden for voldene, men i årene op til 1860 førtes mindre ledninger 
herfra via Brogaderne til de nye Bro kvarterer. Så længe dette net 
kunne klare den større efterspørgsel, blev kun selve gasværket 
udvidet, men med det voksende byggeri på Broerne i 1870'erne 
måtte også nye hovedledninger nedlægges til forsyning af disse 
områder. Kapacitetsproblemet med hensyn til selve produktio
nen løstes ved start af Østre Gasværk i 1878. Ved dettes tilslutning 
til det eksisterende net, var større udbygninger af ledningsnettet 
unødvendigt før i 1890'erne. 

Med den således beskrevne udbygning af gasnet og -produk
tion var installation principielt mulig overalt i byen fra sidst i 
1870'erne, og for nybyggeriets vedkommende blev gasinstallation 
normen. 

Gasstikledning førtes fra gadeledning til måler eller grund
grænse/stophane i gasværkets regi, og husinstallationer udførtes 
af autoriserede gasmestre og efter regler herom i regulativ svaren
de til det for vandinstallation nævnte. Stikledningens dimension 
fastlagdes efter det antal »blus«, der skulle forsynes, mens der ik-

57 



kbf. X 100.000.000 
i 
i 

i I 
I I 

I 
J 

20 

I 
I 

15 

10 

5 

1850 60 70 80 90 1900 10 20 

Fig. 1.36. Gasforbruget i København 1870-1917. A -
total produktion. B - forbrug til opvarmning, kog
ning og industri. Forskellen mellem A og B er gasfor
bruget til belysning (»Københavns Gasværker 1857-
1932«). 
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Fig. 1.37. Antallet af gasmålere i København 1870-
1917 (»Københavns Gasværker 1857-1932«). 
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ke var krav om bestemte dimensioner af rør til husinstallationer
ne i øvrigt, men blot anbefaling om at følge en særskilt udarbej
det rørtabel. 

Vandledningers føring var som regel udelukkende begrænset 
til lodret trækning af en enkelt streng gennem køkkener, derimod 
skulle gasrør til belysning føres videre omkring både i bygningen 
og i lejlighederne. I størstedelen af boligmassen førtes de frit syn
ligt, men i de mere herskabelige lejligheder var ønsket om skjult 
føring fremherskende. I samtidens byggetekniske litteratur frarå
des dette imidlertid, særlig fordi samlingerne ofte blev utætte, og 
derfor hyppigt skulle repareres, men også fordi vanddannelse i 
rørene enten fordrede en meget nøjagtig placering med fald mod 
måler, eller mulighed for tømning af rørene ved anbringelse af af
spærrings- og taphaner - hvilket altsammen besværliggjordes 
ved skjult installation. 

Selv om gasbelysning var populær, var dens brug i private hjem 
begrænset, bundet som den var til det faste rørsystem. Et andet 
problem var den besværlige og omstændelige tænding og sluk
ning af gaslamper. Trods udvikling af mekanismer i periodens 
løb, som lettede dette arbejde væsentligt, forblev gasbelysning i 
hjemmene den centralt i rummet placerede og næsten altid bræn
dende loftsbelysning. Supplerende anvendtes så stearinlys, olie
lamper og - efter fremkomsten af petroleum og stærkt forbedre
de vægetyper - petroleumslamper i mange forskellige udgave og 
tilpasset specielle funktioner. Faktisk brugtes disse supplerende 
belysninger i langt større udstrækning end gasbelysning, ikke 
blot fordi gassen var forholdsvis dyr i størstedelen af perioden, 
men også fordi der var en vis mistillid til det nye produkt, som var 
usynligt og kun lod sig ane ved flammen, eller ved målerens stadi
ge roteren. 

Gasbelysningen fik langt sin største betydning som gadebelys
ning og som belysning i offentlige/private større lokaler, f.eks. 
arbejdspladser, forlystelsessteder og endelig også til belysning af 
fælles arealer i boligmassen som trapper, gange osv . 

Ret tidligt begyndte gas at blive brugt til andre formål end be
lysning, i denne sammenhæng blev brugen af gas i husholdningen 
især af betydning. Ved eftersyn af byens gasinstallationer i mid
ten af 1860'erne fandtes op mod 1.000 gaskogeapparater. 1880 
var antallet ca. 4.500, men disse apparater var kun supplement til 
komfurerne. Dels var apparaterne ikke særlig velegnede til for
målet, og dels var gassen for dyr. I midten af 1880'erne fremkom 
mere anvendelige og i pris overkommelige gaskogeapparater, og 
denne linie fortsattes ved tilkomsten af en mængde andre gasbru
gende apparater til lettelse i den daglige husholdning, f.eks. stege
ovne, vandvarmere, varmeapparater m.v. 

På denne baggrund ændrede gasværket sin salgspolitik for at 
fremme anvendelse af gas i husholdningen og også i industrien. 
Dels nedsattes prisen på gas til al anden brug end belysning, og 
dels udførte gasværket installation til måler gratis, og ikke blot 
som tidligere til grundgrænse. Disse forhold i forening gav anled
ning til et stærkt stigende forbrug af gas i husholdningerne og i 
industrien, som det fremgår af fig. 1.36 og 1.37. Og da denne 
ændrede situation var et faktum, kunne gasværket så få år efter 
genindføre den gamle praksis, kun at føre stikledning til grund
grænse, uden at forholdene derved ændredes. 
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Fig. 1.38. Elektricitetsforbruget i København 1892-
1917. A - total produktion. B -forbrug til privat belys
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Fig. 1.39. Antallet af elektricitetsmålere i København 
1892-1917 (»Københavns elværker 1892-1967«). 

Første gang elektrisk lys blev demonstreret praktisk anvendt i Kø
benhavn var 1857, men først 5. marts 1892 var det første egentlige 
større elektricitetsværk produktionsklart. Det skyldtes helt en
kelt forhold, som var af teknisk natur: først med kultrådslam
pens opfindelse i 1879 var der givet praktisk mulighed for en vi
dere udbredelse af elektrisk belysning, herunder i boliger, og 
først efter fremkomsten af elektriske centralstationer (»kraft
værker«) i 1880' erne var der erfaringer med større områders elek
tricitetsforsyning. 

Der fandtes rundt om i København fra 1880'erne en del mindre 
privat anlagte såkaldte elektriske stationer, som forsynede en
keltbygninger eller mindre områder med elektricitet til belysning. 
På grundlag heraf fremkom i løbet af dette årti i stigende omfang 
planer om på privat basis at anlægge og drive elektricitetsværker, 
der kunne forsyne større områder af byen. Ønskerne herom var 
så stærke, at kommunalbestyrelsen ikke kunne undgå at beskæf
tige sig med dem, men byens styre havde så gode erfaringer med 
kommunal drift af gasværker, at der ikke var større lyst til at lade 
evt. elektricitetproduktion ske i privat regi. Kommunalbestyrel
sen valgte derfor at udarbejde så stramme koncessionsbestem
melser for privatdrevne elektricitetsselskaber, at de i praksis blev 
umuliggjorte i andre tilfælde end ved forsyning inden for et om
råde, der var privat ejet. 

Trods dette oprettedes en del sådanne »blokstationer«, hvoraf 
mange var i drift længe efter oprettelsen af offentlige værker, så
ledes f.eks. Industriforeningens, der var igangsat 1889 og i drift til 
1914. Kommunens fremgangsmåde var bestemt af dens erfaring 
med drift af gasværker, og det var også gasværkernes unge alder, 
der gjorde, at der ikke straks oprettedes kommunale elektricitets
værker. Imidlertid var det klart at elektriciteten ville vinde frem 
uanset kommunens tilbageholdende position, og 1890 blev an
lægget af det første offentlige elektricitetsværk vedtaget. 

Allerede ved abonnentstegningen viste interessen sig så stor, at 
elektricitetsværket både under planlægning og udførelse måtte 
udvides, og da det stod færdigt 1892 var det endda allerede for lil
le i forhold til den potentielle kundekreds. 

Prisen - 80 øre pr. kWh - til trods var interessen for elektrisk 
belysning overalt i byen stor, men fordi værket i Gothersgade 
producerede 2 x 110 volt jævnstrøm kunne kun den indre by for
synes herfra. 1898 var et elektricitetsværk på Vesterbro driftsklart 
og i 1902 et på Østerbro. Nørrebro fik ikke eget værk, men forsy
nedes fra Østerbro. Således blev det kun muligt at installere elek
tricitet i nybyggeriet i en meget lille del af den her behandlede 
bygningsmasse. Men elektricitet blev i ret stort omfang installeret 
i den eksisterende boligmasse allerede fra det tidspunkt, hvor det 
efter forsyningsnettets udbygning var muligt. 

Disse tidlige installationer er i næsten alle tilfælde omlagt si
den, men der kan rundt om træffes reminiscenser heraf. 

Organisation og finansiering 

Gennem de sidste årtier har interessen for samfundsudviklingen i 
anden halvdel af 1800-tallet været stærkt stigende og omfatter ef
terhånden alle forhold i dette tidsrum. Men selv om det især har 
været erhvervslivet og dets ændring, der er gjort til genstand for 
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mange og dybtgående undersøgelser, har byggeriet som selvstæn
dig erhvervsgren ikke påkaldt sig en interesse, som kan siges at stå 
i rimeligt forhold til dets betydning. Når byggeriets - og i denne 
sammenhæng etageboligbyggeriets - organisatoriske og finansi
elle forhold skal beskrives, findes der således ikke sammenfatten
de fremstillinger heraf, som umiddelbart kan anvendes. Og fordi 
periodens byggeri i almindelighed og det sædvanlige etagebolig
byggeri i særdeleshed først i den allerseneste tid er begyndt at 
blive anerkendt, om ikke som arkitektur, så dog som en del af vor 
kulturarv, eksisterer der heller ikke endnu sådanne registranter 
over dele af det, som der findes for det tidligere byggeri, og som 
har kunnet lægges til grund for en oversigtlig, sandsynlig beskri
velse af det københavnske byggeris organisation i tiden før 1850, 
sådan som det er fremstillet i det foregående. 

Inden for rammerne af denne bog må en beskrivelse af det 
almindelige københavnske boligbyggeris organisation i anden 
halvdel af 1800-tallet derfor tage udgangspunkt i et meget varieret 
grundlagsmateriale; og det er med forbehold herfor, generelle 
udsagn skal ses. 

Københavnsk byggeri midt i 1800-tallet er behandlet af J. E. F. 
Hansen i »Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne« (1977); 
hovedvægten er lagt på en dyberegående undersøgelse af bebyg
gelsen af Blågårdsterrænet, og det billede, der gives af byggeriet 
her, svarer i de fleste henseender til det tidligere københavnske 
byggeri, eller kan ses som en videreudvikling heraf. I de første syv 
år af 1850'erne opførtes på dette areal 99 bygninger på 81 af de 
nyudstykkede parceller, 18 af bygningerne var altså side- eller 
baghuse. I alt 67 forskellige bygherrer stod for byggeriet, og de af 
dem, der opførte mere end en bygning, gjorde det som oftest med 
års mellemrum, og som regel var det da side- eller baghuse i til
knytning til tidligere opførte forhuse. Den største af bygherrerne, 
en snedkermester, opførte i dette tidsrum 5 huse på 4 parceller, og 
på denne baggrund konkluderer J. E. F. Hansen, at byggeriet på 
Blågårdsterrænet var særdeles decentraliseret uden spor af ten
dens i retning af stordrift. 

Det var heller ikke store huse, der prægede byggeriet her, i alt 
rummede de 99 bygninger ca. 600 boliger, og den gennemsnitlige 
bygningshøjde var kun 2Yz etage: 1-, 2-, 3- og 4-etages bygninger 
udgjorde hver ca. en fjerdedel, og kun 2 af de 99 bygninger var 5 
etager høje. I næsten alle bygninger har ejeren selv beboet en af 
lejlighederne, og ejeren har i mange tilfælde også haft sit erhverv 
her, resten lejedes ud, sådan som det også var tilfældet i byggeriet 
før i tiden inden for Voldene. 

Hvad angår bygherrernes erhverv ses i forhold til tidligere en 
stigning i antallet af bygningshåndværkere, idet sådanne i ca. 
halvdelen af tilfældene stod for byggeriet. De øvrige var med 
ganske få undtagelser også fra middelstanden: som ofte fore
kommende bygherrer nævnes høkere, værtshusholdere og andre 
småhandlende; mindre end 1/10 af husene opførtes af personer, der 
i dag ville blive henregnet under servicefagene. 

Håndværksbygherrerne videresolgte i ca. halvdelen af tilfæl
dene de bebyggede ejendomme inden for et par år efter færdiggø
relsen, og som typisk køber af disse ejendomme angives hånd
værksmestre uden for byggefagene. Først i de senere handler op-



træder ejere, betegnet som »mere passive kapitalister, såsom ren
tiers og particuliers.« 

Som bemærkelsesværdigt for dette tidlige byggeri på Nørrebro 
noteres, at halvdelen af håndværksbygherrerne var svende, næ
sten alle tømrersvende. At svende optrådte som bygherrer var ik
ke nyt - i byggeriet før 1850 var 1/10 af håndværksbygherrerne også 
svende, såvidt det kan ses af Nationalmuseets registrant; men det 
var altså i langt mindre målestok håndværkssvende tidligere op
trådte som bygherrer. 

Ligeledes for afgrænsede dele af byen er byggeriet i tiden efter 
1850'erne behandlet i to specialer fra Institut for økonomisk hi
storie ved Københavns Universitet - dels P. Kyng »Nørrevold, 
byggeri og beboere frem til 1885« (1979) og dels J. Ewald og A. 
Rud »Gammelholm. Et københavnsk boligområdes tilblivelse og 
tidligste udvikling« (1981). 

Den første undersøgelse omhandler specielt Nørrevold kvarter, 
dvs. området begrænset af den gamle by og Peblingesøen, Go
thersgade og Gyldenløvesgade. Dette areal begyndte at blive be
bygget i starten af 1870'erne, efter at byen endelig var opgivet 
som fæstning og voldene sløjfet, og det var fuldt udbygget midt i 
!880'erne. 

Også her var det meget få bygherrer, der bebyggede mere end 
en matrikel. Det eneste tilløb til et større samlet byggeri var det 
»Kjøbenhavnske Byggeselskab« (et af C. F. Tietgens mange re
sultater af initiativ, men måske det eneste, der aldrig rigtig slog 
an), som havde planlagt at bygge omkring 30 ejendomme i gader
ne ud til Dr. Louises Bro og samtidig skabe pladsdannelsen Sø
torvet; men det blev dog kun til bygningerne, der afgrænser tor
vet. 

Det var gennemgående større byggerier på Nørrevold end de 
tidligere på Blågård ens jord er på den anden side af Peblingesøen. 
Husene var i almindelighed 5 etager høje, og side- og baghuse op
førtes som oftest samtidig med forhusene. Men ligesom i det tidli
gere byggeri boede ejerne også her i deres egne huse, de havde 
blot flere lejere i de større ejendomme. 

Blandt bygherrerne på Nørrevold var byggeerhvervene endnu 
kraftigere repræsenteret: ca. ~ af samtlige enkeltpersoner, der 
optrådte som bygherrer, var enten murere, tømrere eller sned
kere. 

Også her forekom hyppigt videresalg af de nyopførte ejendom
me straks efter færdiggørelsen. Over halvdelen af ejendommene 
skiftede ejer inden for de første to år efter byggeriets færdiggørel
se, og for de af ejendommene, der var opført af håndværksbyg
herrer, var dette tilfældet for ~ vedkommende. Mønstret, som 
det tegnede sig for byggeriet 25 år tidligere på Blågårdsterrænet, 
ses her videreudviklet, og også hvad angår køberne. 

I Soya's »Min farmors hus« er en af disse ejendomme og dens 
ejere portrætteret; ejendommen således: »Min Farmors Hus Iaa i 
et af de nye Kvarterer, der opstod, da man i 70'erne sløjfede By
ens gamle Volde« og videre »Huset var egentlig tre Huse. Tre 
sammenklistrede Huse. Det ene vendte ud mod et stort smukt 
Anlæg - et af de Anlæg, Byen indrettede, da den nedrev sine Vol
de og fyldte sine Voldgrave. Det andet fulgte en bred Gade. En 
Sporvognslinie løb forbi det; skraas overfor hævede sig en ny-
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bygget Kirke; og lidt forbi Kirken kunde man fra Vinduerne 
skimte et langstrakt Hospital. Begge Huse havde egen Ind- og 
Opgang. Det tredie var et Baghus; det udgik fra Hus Nr. 2 og var 
parallelt med Nr. 1. For at komme ind i det, rnaatte man igennem 
Vestibulen, Glasdørene, ud ad en lille Dør ved Foden af Hoved
trappen, og tværs over Gaarden. Det blev altid kaldt Havehuset. 
Med hvilken Berettigelse ved alene Farmor og Vorherre. For der 
var ikke andet Grønt i Nærheden af det, end det Mos der groede 
mellem Brostenene. De tre Huse var underkastet en omhyggelig 
Rangforordning. Nr. 1 var det fineste - det var jo det med Hjørne 
Lejlighederne! - dog var det ikke finere, end at Lejerne i Nr. 1 og 
2 kunde orngaas. Nr. 3 derimod rangerede langt under de andre. 
Den Tanke, at man kunde pleje Omgang med Treerne, strejfede 
naturligvis aldrig Etterne og Toerne. Ja, jeg tror end ikke, Forhus 
og Baghus var paa Hat med hinanden.« (Soya's) Farmor boede, 
som ejer af husene, naturligvis i hus nr. 1, og selvfølgelig også på 
første sal - den fineste lejlighed i hele dette kompleks. Hun var 
blevet ejer, da hendes mand - farfaren - døde, og om (sin) farfar, 
og hvordan han blev ejer af denne ejendom, skriver Soya senere, 
at han oprindelig var bonde, men » ... ingen almindelig Bonde. 
Han var kyndig i Regnskab og Læsning, forstod sig paa Skøder 
og Prioriteter, var en dreven Forretningsmand, og i Stedet for at 
gøre Jorden frugtbar for sig selv og andre, slog han sig paa noget, 
der var mere frugtbart for ham selv: nemlig Gaardhandel. Hvor
dan han korn ind i det ved jeg ikke; heller ikke, hvorfra han op
naaede den fornødne Startkapital. Men han tjente Penge, ikke 
saa faa endda;« videre skildres, hvordan farfaren og farmoren 
via provinsbyen korn til København, for at sikre deres eneste barn 
de bedst mulige betingelser i livet: »For ligesom Provinsbyen var 
finere end Landet, var Hovedstaden finere end Provinsbyen. Det 
var Hovedstaden man skulde til, hvis man rigtig vilde til Vejrs. 
Og derfor anskaffede Farfar sig en god solid Hjørneejendom i et 
af Hovedstadens nyeste Kvarterer. Men dermed var ogsaa hans 
Arbejdsdag til Ende. Resten af sin Tilværelse henlevede han i del
vis Lediggang som Husejer og Rentier.« 

Som køber af de færdigbyggede ejendomme både i Nørrevold
kvarteret og tilsvarende steder er denne »Husejer og Rentier« of
te at finde; om den nødvendige kapital er fremkommet på lignen
de måde, kan selvfølgelig ikke vides, men et er sikkert: på den tid 
og længe efter århundredeskiftet var jordbruget landets vigtigste 
indtægtskilde, og på den ene eller anden måde var dets indtjening 
også baggrunden for hele byggeriet. 

Gammelholm blev bebygget gennem 1860'erne og -?O'erne, og 
er altså tidsmæssigt delvis kilet ind mellem de ovenfor beskrevne 
bebyggelser. Resultatet af undersøgelsen af Gammelholms be
byggelse svarer i store træk til resultaterne fra de to andre under
søgelser; der er dog på Gammelholm en langt større andel af store 
bygherrer, således var 15 privatpersoner bygherrer for 67 ejen
domme, heraf opførte 2 henholdsvis 7 og 6 ejendomme, 6 stod 
for opførelsen af hver 5 og 3 for hver 4 ejendomme og endelig var 
4 bygherrer ansvarlige for hver 3 ejendomme. Bortset fra Natio
nalbanken, der også var bygherre for 3 ejendomme, blev de reste
rende ca. 90 ejendomme opført af næsten lige så mange forskelli
ge personer. 



Fig. 1.40. Udbygningstakten i området begrænset af 
Kapelvej, Rantzausgade, Brohusgade og Åboulevar
den (Grundejernes Saneringsselskab: »Forslag til sa
neringsplan for et område mellem Åboulevarden og 
Rantzausgade«, 1974). 

Også på Gammelholm var håndværksbygherrerne talstærkt 
repræsenteret; de udgjorde lidt over halvdelen af samtlige, men 
blandt de store bygherrer var de i overtal, hele 12 af de 15 største 
var fra byggefagene; og disse 12 byggede 52 af de 67 ejendomme. 

Det er ikke undersøgt, hvorvidt de store bygherrer opførte alle 
deres bygninger på en gang, eller om deres aktivitet var udbredt 
over længere tidsrum. Det forekommer dog sandsynligt, at i 
hvert fald de største af bygherrerne har bygget i flere omgange, 
dels på grund af antallet af bygninger de opførte, og dels fordi det 
var ret store ejendomme der byggedes. 

Ligesom det var tilfældet på Nørrevold og Blågårdsterrænet 
foregik på Gammelholm en livlig handel med de nyopførte ejen
domme, som også her var koncentreret til de første år efter byg
geriet. Ligeledes var det også her håndværksbygherrerne førte 
an, men mere udtalt end de to andre steder, og det må have sin na
turlige forklaring i de flere større håndværksbygherrer på Gam
melholm. 

Byggeriet på Gammelholm svarer i øvrigt nogenlunde til Nør
revold-kvarterets hvad angår bygningshøjder, lejlighedernes stør
relse og placering - i forhusene er der store lejligheder, og i de 
bagvedliggende bygninger er der små. Det er det gamle Køben
havns bebyggelsesprincipper - omend i forstørret udgave - der 
anvendtes her, ligesom det også var tilfældet i stor udstrækning i 
Nørrevold-kvarteret. Med i modsætning til Nørrevold var alle ga
der på Gammelholm »ligeværdige«; her fandtes ingen gade som 
Nansensgade eller mindre sidegader. Det klientel der byggede og 
byggedes for på Gammelholm, var i økonomisk og social hen
seende på linie med størsteparten af Nørrevold-kvarterets, men 
Gammelholms placering ud til havnen og op til byens finansielle 
centrum medførte en større og gennem tiden næsten konstant an
del af ejere, der var selvstændige erhvervsdrivende i handelssek
toren. 

Supplerende de ovenfor citerede studier af københavnsk byggeri 
efter midten af 1800-tallet er bebyggelsen af et mindre område på 
Nørrebro undersøgt. Det er området begrænset af Kapelvej, 
Rantzausgade, Brohusgade og Åboulevarden, hvis bebyggelse 
påbegyndtes i første halvdel af 1870'erne, og som med udgangen 
af 1880' erne på det nærmeste var tilendebragt. 

På nær en fabrik og et institutionsbyggeri opførtes i dette om
råde alene etageudlejningsbyggeri i 5 etager og med udnyttet kæl
der- og tagetage - der er her bortset fra et par mindre 2-etages la
ger- og staldbygninger i den ene af de 4 karreer. Alle beboelses
bygningerne er forhuse, typisk bestående af 1 eller 2 opgange og 
indrettet med 2- eller 3-værelses lejligheder; en mindre del af 
ejendommene skiller sig ud ved at være større og opført med T
formet grundplan, det er rene korridorhuse med 1- og 1 Vi-værel
ses lejligheder og kun en mindre del 2-værelses lejligheder. Byg
geriet i området er karakteristisk for store dele af Brokvarterer
ne, blot savnes her de senere ofte forekommende baghuse indret
tet til beboelse. Som efterkommer af det tidligere Nørrebro-byg
geri på Blågårdsterrænet, er bebyggelsen i dette område sammen
lignelig med dette, mens det adskiller sig fra Gammelholmbebyg
gelsen og størstedelen af Nørrevoldkvarteret. 

Af de 55 matrikler med beboelsesbygninger var de 51 bebygget. 
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Matr. Adresse 

685 Kapelvej 58 
686 Kapel vej 56 
687 Kapel vej 54 
688 Kapelvej 52 
738 Kapelvej 50 
689 Rantzausgade 21 
739 Fiskergade 1-3 
736 Fiskergade 5-7 
758 Fiskergade 9 
777 Fiskergade 11 
757 Fiskergade 13-15 
684 Fiskergade 17 
730 Fiskergade 18-20 
731 Fiskergade 14-16 
748 Fiskergade 12-10 
749 Fiskergade 8 
743 Fiskergade 4-6 
742 Fiskergade 2 
744 Jægergade 1-3 
845 Jægergade 5-7 
871 Jægergade 9-11 
928 Jægergade 13-15 
750 Jægergade 17-19 
793 Jægergade 21-23 
784 Jægergade 25 
761 Jægergade 18-20 
751 Jægergade 16 
752 Jægergade 14 
795 Jægergade 12 
1458 Jægergade IO 
1457 Jægergade 8 
1456 Jægergade 6 
1455 Jægergade 4 
1454 Jægergade 2 
847 Skyttegade 13-15 
767 Skyttegade 17 
766 Skyttegade 19 
756 Skyttegade 21 
755 Skyttegade 23-25 
754 Skyttegade 27-29 
753 Skyttegade 31-33 
762 Skyttegade 35 
670 (fabrik) 
896 Skyttegade 26-28 
897 Skyttegade 22-24 
903 Skyttegade 20 
671 Skyttegade 18 
904 Rantzausgade 35 
1106 Rantzausgade 37 
1107 Brohusgade I 
1108 Brohusgade 3 
1676 (institution) 
2574 Brohusgade ll-15 
2607 Brohusgade 17 
1945 Brohusgade 25-29 
1944 Brohusgade 33-35 
1897 Åboulevarden 79 
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Fig. 1.41. Køb, salg og byggeri i området begrænset af Kapelvej, Rantzausgade, Brohusgade og Åboulevarden. En prik angiver køb/salg. 
De fuldt optrukne kvadrater angiver årstal for udstedelse af bygningsattest, dvs. som regel det år hvori matriklen blev bebygget. (Realregi
stre og skødeprotokoller i Landsarkivet og »byggesagsmapper« i Københavns kommunes byggesagsafdeling) smlg. fig. 1.42. 
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før 1890, og af disse 51 blev 42 opført af folk fra byggefagene; i 5 
tilfælde optræder bygherrerne uden titel, og de sidste 4 ejendom
me blev opført dels af en »grundejer« og dels af en grosserer; 
sidstnævnte var bygherre for de 3 af dem. Af de 42 ejendomme, 
der opførtes af folk fra byggefagene, blev hele 40 opført af mure
reeller-tømrere. I 4 tilfælde var der tale om kompagniskaber mel
lem 2 håndværkere, således at der i alt var 44 bygherrer fra mu
rer-og tømrerfagene -- jvf. fig. 1.42. 

Ligesom det var tilfældet på Blågårdsterrænet og Nørrevold, 
var der også i dette område meget få store bygherrer: den omtalte 
grosserer med 3 ejendomme var en af dem, en anden var en mu
rermester, der stod for opførelsen af 5 ejendomme (som i øvrigt 
opførtes samlet på oprindelig et matrikelnummer, der først deltes 
under byggeriet), endelig opførte 2 tømrere i fællesskab 2 ejen
domme; i resten af tilfældene havde hver ejendom sin bygherre. 



Som venteligt udfra de andre undersøgelser, viser også under
søgelsen af dette områdes byggeri en udstrakt handel med de ny
opførte ejendomme, ca. halvdelen af dem blev solgt inden for de 
første år efter byggeriet. Efter den betydelige overvægt af hånd
værksbygherrer, skulle man tro, at det var en endnu større del, 
sådan som mønstret for byggeriets organisation begynder at teg
ne sig. En oplagt forklaring herpå ligger i manglende afsætnings
muligheder på grund af for stort et udbud, og denne forklaring 
støttes i det faktum, at næsten alle ejendomme i området videre
solgtes inden for en 10-årig periode efter deres opførsel - jvf. fig. 
1.41. Men det kan selvfølgelig også forklares med, at en del af 
håndværksbygherrerne faktisk påregnede at beholde deres ejen
domme; når de fleste af dem alligevel senere solgte, og det måske 
ikke skyldtes pengeknaphed alene, kan det ses som en underbyg
ning af det billede, der her er forsøgt givet af organisationen af 
byggeriet i det tidsrum de 4 undersøgelser dækker. 

At selve byggeriet i stigende grad gennem anden halvdel af 
1800-tallet blev varetaget af professionelle håndværksbygherrer, 
og at det var noget nær almindeligt i midten af 1890'erne, bestyr
kes af en artikel i »Arkitekten« 1896: under overskriften »Nogle 
Bemærkninger om Ordningen af de økonomiske Forhold ved 
Byggeforetagender«, gennemgår en af den tids højt estimerede 
advokater, Overretssagfører Axel Bang, hvorledes byggerier sæt
tes i værk og finansieres, og om ikke direkte nævnt, så underfor
stået, var det normalt forekommende at en håndværksmester var 
bygherre, og at denne alene byggede for senere at sælge; følgende 
citat fra artiklen er i så henseende typisk: »Ganske morsomt er 
det, at flinke Haandværkere - jeg tror for Alvor - sige, naar de 
skulle bygge et nyt Hus: at det ville de bygge til dem selv. Alligevel 
sælge de, naar de kunne se deres Fordel. Naturligvis, det er jo de
res Metier.« 

Hvorvidt ilet var mestre eller svende, der optrådte som bygherrer 
for den del af byggeriet, der foregik i »totalentrepriseregi«, mel
der kun J. E. F. Hansens undersøgelse om. I Gammelholm-un
dersøgelsen konstateredes kun en svend fra byggeerhvervene (en 
blikkenslagersvend - og med den ringe andel i den tids byggeri 
blikkenslagererhvervet havde, kan der måske sættes spørgsmåls
tegn ved hans optræden i gruppen af håndværksbygherrer fra 
byggeerhvervene), på Nørrevold ingen og i undersøgelsen af det 
senere byggeri på Nørrebro optræder ingen bygherrer med sven
detitel - af de omtalte 44 bygherrer fra murer- og tømrerfagene 
var de 33 udstyret med titel af mester og de øvrige betegnede sig 
blot murere eller tømrere. 

En sådan skelnen mellem håndværksbygherrer, der hviler på 
titler, men i virkeligheden refererer til deres formodede kapital
styrke, har ikke mening efter indførelsen af fri næringsret med 
Næringsloven af 29. december 1857, hvorefter enhver kunne »fu
ske« i hvilket håndværk som helst, så længe kun egen eller famili
es arbejdskraft benyttedes i virksomheden, og med den samtidige 
ophævelse af laugstvang og bortfald af mester- såvel som svende
prøver, var det eneste, der kunne udlæses af titlen mester, at ved
kommende havde ansatte og dermed som en forudsætning herfor 
havde løst borgerskab som næringsdrivende. 

Når der i Nørrevold-undersøgelsen alligevel gås ind i en diskus-
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sion af det forhold, at der ikke var svende opført som bygherrer, 
må det ses på baggrund af sammenligningen med undersøgelsen 
af Blågårdsterrænets bebyggelse, og opfattes som en diskussion 
om, hvorvidt det at stå som bygherre i den mellemliggende peri
ode var blevet mere kapitalkrævende. At dette skulle være tilfæl
det konkluderes udfra en betragtning af grundprisernes udvik
ling: hvor samme (fiktive) 1.000 kvadratalen store byggegrund på 
Blågårdsterrænet i 1850'erne som et gennemsnit af grundpriserne 
her kunne erhverves for en sum svarende til 3 års svendeløn, så 
kostede den på Nørrevold 6 gange så meget - altså 18 årslønninger 
for en håndværkssvend. Når svendes lønninger og priser på al
mindelige livsfornødenheder i hver af de to perioder sammenhol
des, vil det imidlertid ses, at en opsparing svarende til 3 eller 18 
årslønninger med en normal svendeløn som udgangspunkt var 
næsten lige virkelighedsfjerne. Imidlertid har det da heller ikke 
været almindeligt, at betingelsen for at agere bygherre var, at 
vedkommende rent faktisk ejede en byggegrund; grundsælgeren 
indgik som oftest i finansieringen af byggeriet på lige vilkår med 
de øvrige involverede - andre håndværkere, materialeleverandø
rer osv. - og de afventede alle deres betaling til byggeriet var fær
digt og finansieringen endeligt kunne ordnes, således i »total
entreprisetilfældene« typisk ved det efterfølgende salg af ejen
dommen; evt. kunne en del af tilgodehavenderne udbetales un
dervejs ved optagelse af lån i de siden 1852 eksisterende kreditfor
eninger inden videresalget. 

Det har altså ikke primært været et spørgsmål om håndværks
bygherrernes egenkapital, men snarere om deres kreditværdig
hed, forstået sådan at det afgørende var deres evne til at sammen
sætte et »byggeteam« og føre byggeriet til lykkelig afslutning 
økonomisk set for alle deltagende parter. På denne baggrund fo
rekommer det rimeligt at se byen og dens byggegrunde delt i zo
ner efter beliggenhed og dermed pris, og at forestille sig de min
dre og/eller nye mestre opererende i de billigste områder, hvoref
ter de driftigste af dem efterhånden trænger helt ind i centrum, i 
de dyreste områder. I 1850'erne har Blågårdsterrænet udgjort et 
sådant billigt område, der kunne være springbræt for videre 
fremfærd, hvilket den store andel af svende som bygherrer også 
tyder på. Og i 1870'erne har det andet undersøgte Nørrebro-om
råde haft en lignende status; det må formodes, at de af hånd
værksbygherrerne, som her ikke betitlede sig som mestre, har 
været at sammenligne med svendene fra Blågårdsterrænet - og 
sikkert også en del af de, der kaldte sig mestre. I hvert fald er der 
stikprøvevis konstateret privatadresser for nogle af disse bygher
rer, som ikke tyder på overvældende økonomisk baggrund. 

En af disse håndværksbygherrer, der startede småt som oven
for beskrevet, og fik en kometagtig succes, var Hans Hansen -
også kaldet »Hellig-Hansen« - som oprindelig var uddannet som 
møbelsnedker. Han startede i 1870'erne med at bygge i de nyan
lagte gader på Vesterbro, og allerede i 1880 var han rykket helt ind 
i centrum; og ikke nok med det - han var også gået bort fra udlej
nings byggeriet: dette år påbegyndte han opførelsen af »Etablisse
ment National«, et stort forlystelsescentrum på Vesterbrogade li
ge overfor Tivoli (det nuværende stormagasin Anva), og næsten 
samtidig det store Dagmar-Teater på hjørnet af Jernbanegade og 
den nuværende H. C. Andersens Boulevard (hvor i dag Kamp-



sax' kontorhus ligger). Men lige så hurtigt »Hellig-Hansen« kom 
op, lige så hurtigt gik han ned: nogle år senere var han gået fallit. 
Herman Bang har i »Stuk« (1887) fortalt historien om Dagmar
teatrets første år, og om »Hellig-Hansen«, der i romanen hedder 
Martens, og om hans baggrund siges: »Martens tænkte sjældent 
paa Fortiden. Det Hele var gaaet saa ganske naturligt til, som al
ting gaar naturligt til. Han havde »klasket« et Hus op, som alle 
andre Svende, med Laan paa hver Sal og Prioriteter til Taget -
han havde bare sat Gipsgesimser i Gadeværelserne og givet male
de Lofter, og saa havde han solgt og bygget nyt og solgt igen, sta
dig mere hidsig paa Farver, og Gips og Snørkler paa Dørene ... « 
og derefter: »Og da de andre holdt op, Kammeraterne, og sad 
som Grundejere og tog deres jævne Leje paa Broerne, blev han 
ved, stadig med Facader, Forgyldninger og Spejlglas, taget lige
som i en hel Rus af Imitation og skinnende Kulører -«. Med sin 
roman var Herman Bang efter det tilsyneladende og overfladiske, 
og med sin digteriske frihed brugte han »Hellig-Hansen«s byg
ninger som rent fysisk udtryk herfor, og da ballonen revnede og 
Martens brød sammen hedder det f.eks.: han (Martens) fortalte 
» ... om Murværket, hvor der var iblandet Sten fra nedbrudte 
Rønner; Bjælkerne, som havde udtjent i gamle Bindingsværks
huse; om Vandet der var som en Sø, hvori de rejste Grunden for 
at opnaa det første Laan; Svampen, som aad sig ind i alle Mure 
og slog ud paa hver en Væg; Jernkorsene, hvormed man havde 
afstivet Kælderhvælvingerne, der revnede - trævlende det op, he
le sit Værk, hvor man bedrog og blev bedraget.« 

En mere nøgtern fortæller om »Hellig-Hansen« og hans huse 
er Carl Muusmann, som i »Firsernes glade København« (1920) 
skriver: »Det er rigtigt, at Hellig Hansen i vid udstrækning benyt
tede det den gang også nye stukkaturarbejde til indvendig deko
ration; men i øvrigt var hans bygninger så solide og' hans anven
delse af alle slags materialer så flot, at man ikke kan betegne dem 
som klaskede op blot for facadens skyld; og det er jo det der skal 
ligge i ordet »stuk«, samtidig med at det skal symbolisere hele ti
den. Hellig Hansens bygninger har stået sig godt gennem årene, 
og når man har skullet rive dem ned eller bygge dem om, er man 
blevet forbavset over hvor solidt kram det var.« (Desværre er 
denne periodes byggeri i eftertidens omdømme stadig præget af 
et Herman Bangsk syn, selv om der har været både rigelig tid til 
omvurdering og også god grund hertil - det er jo bl.a. disse byg
ninger, der i dag skal »boligforbedres«). 

Med omtalen af »Hellig-Hansen« og hans aktivitet kommer na
turligt spørgsmålet om hvor mange og hvor store bygherrer, der 
deltog i periodens byggeri; det er jo en almindeligt fremført anta
gelse, at tiden rummede ikke så få af slagsen. 

Som det er fremgået af undersøgelserne af bebyggelsen i de fire 
omtalte områder af byen, var der kun svage tegn til koncentra
tion inden for bygherregruppen, og faktisk kun i tilfældet Gam
melholm. Ganske vist er der ikke i nogen af undersøgelserne gjort 
forsøg på at udrede, hvorvidt bygherrerne i disse områder samti
dig var engageret andetsteds i byen, hvilket er meget sandsynligt 
for de størres vedkommende. 

Selv om disse undersøgelser altså ikke har afsløret egentlige 
stor-bygherrer, fandtes de selvfølgelig, men i megen af den litte-
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ratur, der omhandler boligbyggeriet fra anden halvdel af 1800-
tallet, synes deres betydning og størrelse overdrevet, og i hvert 
fald når henses til det samlede byggeri. Det er også kendetegnen
de, at det er de samme, ret få navne, der nævnes igen og igen, og 
ofte uden dokumentation af omfanget af deres aktiviteter. 

Millech betegner i »Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950« 
(1951) grosserer H. P. Lorentzen, der virkede i den gamle by in
den for voldene i slutningen af 1840'erne og igennem 1850'erne, 
som den største afbyggespekulanterne på denne tid. Han opførte 
da også en hel del bygninger og særlig i to områder, dels ved Ni
kolaj kirke og dels ved Nyboder; i alt er H. P. Lorentzen noteret 
som bygherre for 24 af de bygninger, der er omtalt som beva
ringsværdige i Nationalmuseets registrant. Også ifølge registran
tens oplysninger var en »bygningsentreprenør« A. H. Petersen 
virksom i samme områder, men i halv størrelsesorden af Lorent
zens. Som den største af byggespekulanterne uden for voldene i 
denne tidlige fase af udbygningen nævner Millech sammesteds 
»ildsmeden« eller »ild-Knudsen«, men det fremgår ikke i hvilket 
omfang han byggede. 

I »Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne« nævnes som 
store bygherrer på denne tid udover H. P. Lorentzen en murer
mester M. Mortensen, som opførte 6 huse med i alt 58 lejligheder 
i den nyanlagte Skt. Hansgade, og »skolelærer« Ole Thorup, der 
byggede »adskillige ejendomme langs Doseringen«, som det er 
udtrykt; endelig omtales også her, at tømrermester Wildau sam
men med arkitekt J. D. Herholdt byggede et større antal villaer 
på Frederiksberg. Som konklusion for det stærke byggeri gen
nem 1850'erne, der brat blev afbrudt med krisen 1857, siger 
J. E. F. Hansen: »Alt i alt ændrer den isolerede forekomst af 
større projekter imidlertid ikke det decentraliserede billede af bo
ligbyggeriet, der fremkommer ved betragtning af den samlede ak
tivitet.« 

De følgende årtier har sikkert også vist sådanne større bygher
rer, men de er ikke i samme grad blevet genstand for interesse, 
som de, der virkede i midten af århundredet; de spredt forekom
mende navne optræder uden samtidig oplysning om størrelsen af 
det byggeri, de stod for, og en opremsning af dem ville derfor væ
re uden mening. En skal dog omtales, fordi han uden tvivl repræ
senterede de virkelig store bygherrer, og fordi hans aktivitet er re
degjort fyldestgørende. Under den faste rubrik »Allevegne fra« i 
tidsskriftet »Arkitekten« 1895 berettedes under overskriften »En 
stor Bygherre« om murermester H. P. Hansen, som siden begyn
delsen af 1880'erne på Frederiksberg havde opført tæt ved 1300 
beboelseslejligheder og 144 butikslejemål i 87 ejendomme, alle på 
4-5 etager. I 1895 udgjorde hans byggeri alene ca. Y10 af det samle
de frederiksbergske. Notitsens overskrift har været berettiget! 

Sådan som organisationen af byggeriet i perioden fremtræder 
med en stor andel af håndværksbygherrer, der hovedsagelig fun
gerede som udførende, er det måske også af større interesse at se 
på ejerforholdene senere hen, for at få et begreb om hvem der var 
»byggespekulanter« og i hvilket omfang de var det. 

Udfra undersøgelsen af bebyggelsen på Blågårdsterrænet i 
1850'erne solgte håndværksbygherrerne videre til samme social
gruppe, som i øvrigt fortrinsvis stod for resten af byggeriet her. 



Matr. Adresse I. grundkøber Bygherre I. huskøber 2. huskøber 3. huskøber 

685 Kapelvej 58 ? (I. grundkøber) grosserer cand. phil. murermester 
686 Kapelvej 56 tømrermester murermester frøken frue skibsreder 
687 Kapel vej 54 tømrer tømrermester ? snedkermester snedkermester 
688 Kapelvej 52 tømrer murer/tømrermester hr. snedkermester snedkermester 
738 Kapel vej 50 tømrer (I. grundkøber) ? ? ? 
689 Rantzausgade 21 tømrer tømrermester ? ? brygger 
739 Fiskergade 1-3 tømrermester murermester ? ? ? 
736 Fiskergade 5-7 glarmester glarmester købmand murermester ? 
758 Fiskergade 9 2 murermestre 2 tømrere proprietær ? fhv. gårdejer 
777 Fiskergade 11 2 murermestre 2 tømrere høker enkefrue pastor 
757 Fiskergade 13-15 tømrer (I. grundkøber) ? ? ? 
684 Fiskergade 17 murermester 2 murermestre høker ? mølleejer 
730 Fiskergade 18-20 ? (I. grundkøber) murermester particulier ? 
731 Fiskergade 14-16 murermester entrepreneur ? ? ? 
748 Fiskergade 12-10 murermester (I. grundkøber) pianofortemager particulier instrumentmager 
749 Fiskergade 8 murer (I. grundkøber) enkefrue sagfører kandidat 
743 Fiskergade 4-6 tømrermester murermester 4 snedkermestre snedkermester husejer 
742 Fiskergade 2 murer murer snedkermester frue ? 
744 Jægergade 1-3 fuldmægtig tømrer ? enkefrue ? 
845 Jægergade 5-7 murer/tømrermester (1. grundkøber) ? cand. jur. skomagermester 
871 Jægergade 9-11 2 tømrere (1. grundkøber) ? høker particulier 
928 Jægergade 13-15 kaptain tømrer particulier ? bankdirektør 
750 Jægergade 17-19 kaptain tømrer fhv. landmand particulier enkefrue 
793 Jægergade 21-23 fabrikant tømrermester detailhandler huse i er enkefrue 
784 Jægergade 25 tømrermester murermester proprietær proprietær ? 
761 Jægergade 18-20 tømrermester (l. grundkøber) fhv. høker fhv. skibsfører husejer 
751 ~ægergade 16 tømrer (I. grundkøber) slagtermester detailhandler billedskærer 
752 Jægergade 14 tømrer (I. grundkøber) grosserer tømrermester ? 
795 Jægergade 12 tømrermester (1. grundkøber) snedkermester stud. phil. murermester 
1458 Jægergade 10 tømrermester murermester tømmerhandler kleinsmedemester murermester 
1457 Jægergade 8 tømrermester murermester snedkermester husejer handelsbestyrer 
1456 Jægergade 6 tømrermester murermester snedkermester hr. overretssagfører 
1455 Jægergade 4 tømrermester murermester snedkermester snedkermester arkitekt 
1454 Jægergade 2 tømrermester murermester murermester opdagelses betjent ? 
847 Skyttegade 13-15 murermester (I. grundkøber) murermester ? frue 
767 Skyttegade 17 tømrermester (I. grundkøber) ? particulier teaterdirektør 
766 Skyttegade 19 murermester (1. grundkøber) lottericollecteur enkefrue inspektionsbetjent 
756 Skyttegade 21 murermester (I. grundkøber) fhv. skibstømrer detailhandler fabrikant 
755 Skyttegade 23-25 tømrermester (1. grundkøber) ? ? forretningsfører 
754 Skyttegade 27-29 tømrermester (I. grundkøber) skibstømrer detailhandler particulier 
753 Skyttegade 31-33 ? murermester particulier grosserer ? 
762 Skyttegade 35 murer murermester particulier grosserer ? 
670 (fabrik) 
896 Skyttegade 26-28 ? ? overretssagfører enkegodsejerinde ? 
897 Skyttegade 22-24 ? ? overretssagfører enkegodsejerinde ? 
903 Skyttegade 20 ? tømrer sagfører husejer tømrermester 
671 Skyttegade 18 grundejer (I. grundkøber) proprietær particulier tømrermester 
904 Rantzausgade 35 ? murermester overretssagfører enkefrue ? 
1106 Rantzausgade 37 ? ? ? dr. phil., professor violinist 
1107 Brohusgade I ? murermester ? ? malermester 
1108 Brohusgade 3 ? murermester ? ? ? 
1676 (institution) 
2574 Brohusgade 11-15 ? 2 murermestre enkefrue ? ? 
2607 Brohusgade 17 ? (stiftelse) 
1945 Brohusgade 25-29 ? grosserer husejer malermester ? 
1944 Brohusgade 33-35 ? grosserer husejer malermester ? 
1897 Åboulevarden 79 ? grosserer ? bagermester ? 

Fig. 1.42. Grundkøbere, bygherrer og senere ejere i området begrænset af Kapelvej, Rantzausgade, Brohusgade og Åboulevarden. Spørgs
målstegn angiver ukendt profession (Realregistre og skødeprotokoller i Landsarkivet og »byggesagsmapper« i Københavns kommunes 
byggesagsafdeling) smig. fig. 1.41. 

På Blågårdsterrænet var der kun enkelte repræsentanter for 
overklassen; de fem nævnte bygherrer af denne slags opførte dels 
villaer og »luksusetagehuse« ved søfronten. Først ved de senere 
ejerskifter sås »mere passive kapitalister, såsom rentiers og parti
culiers«, som det udtryktes. 

Det var i store træk personer med samme sociale status, der var 
købere af de færdigbyggede ejendomme i den anden og senere 
opførte bebyggelse på Nørrebro, som er undersøgt. Men der er 
den forskel, at håndværkere og mindre handlende ikke i samme 
grad var dominerende her, som tidligere på Blågårdsterrænet, og 
at de »passive kapitalister« var med fra starten; i de senere hand
ler forstærkes indslaget fra denne gruppe, samtidig som også nye 
ejergrupper sporadisk dukker frem - jvf. fig. 1.42. Den under
søgte bebyggelse ved Rantzausgade afviger også fra den første 
bebyggelse på Blågårdsterrænet, ved i højere grad først og frem-
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mest at være tænkt som kun udlejningsbyggeri, hvor ejeren ikke 
nødvendigvis selv påregnede at bebo en af lejlighederne. Dette 
gælder typisk for husene langs gaderne Fisker-, Skytte- og Jæger
gade, og især de store korridorejendomme - f.eks. købtes de to 
største af disse af en overretssagfører - mens husene mod Rant
zausgade, Kapelvej og Åboulevarden gennemgående har lidt 
større lejligheder, og ejere har som mindre håndværkere og er
hvervsdrivende sandsynligvis selv boet her, sådan som det fortrins
vis var tilfældet for den tidlige bebyggelse på Blågårdsterrænet. 

Men ingen af disse to undersøgelser har omfattet dyberegående 
studier af de til enhver tid værende ejeres privatadresser, hvilket 
også gælder for undersøgelserne af bebyggelsen på Nørrevold og 
Gammelholm, det må derfor være udtryk for tilladelig forenk
ling i denne sammenhæng, at give følgende beskrivelse af ejerfor
holdene: 

Ligesom det var almindeligt i tidligere tider var ejerne i begyn
delsen af perioden typisk enten en erhvervsdrivende - håndvær
ker, handlende osv. - der ville skaffe sig husrum til sig og sin virk
somhed, og som samtidig hermed ved udlejning af resten af huset 
havde en supplerende indtægt, eller en person der havde sikret sig 
en formue, som ønskedes sikkert og langsigtet placeret og i for
bindelse med egen boligerhvervelse. Ejendommens placering i 
byen bestemtes dernæst af vedkommendes økonomiske forud
sætninger. 

Gennem anden halvdel af 1800-tallet foregik en forskydning 
mod ejerforhold, hvor det primære var udlejningsvirksomhed 
baseret på flere ejendomme - eller rettere sagt, der fremstod en 
sådan gruppe af ejere parallelt med de ovenfor nævnte. Der kan 
dog ikke trækkes et sådant skarpt skel mellem grupperne, idet 
den »nye« gruppe også i høj grad omfattede f.eks. håndværkere 
og erhvervsdrivende. Ligeledes var det heller ikke nogen ny fore
teelse, at personer ejede flere ejendomme, og i større eller mindre 
udstrækning havde som erhverv at drive udlejningsvirksomhed; 
jvf. den tidligere omtalte grosserer H. P. Lorentzen. Men sådan
ne fandtes også endnu tidligere, det kan f.eks. ses antydet i Natio
nalmuseets registrant, således optræder en »Studiosus Sebastian 
Liir« som bygherre for 3 ejendomme i Store Kannikestræde i 
1730'erne, og man kan udfra hans titel formode at han var »pas
siv kapitalist«, og ønskede sin formue sikkert forrentet ved udlej
ningsvirksomhed. 

Stadig fandtes dog mange mindre husejere, som kun ejede den 
ene ejendom, hvori de selv boede i en af lejlighederne og på denne 
måde i det mindste sad husfrit. (Denne »lille« ejendomsbesidder 
eksisterer stadig, og har så sent som ved sidste revision af lejelov
givningen været bestemmende for, at lejeres rettigheder i ejen
domme med mindre end 13 lejemål er stærkt beskåret i forhold til 
andre.) 

Hele denne beskrivelse af byggeriets organisation har kun om
handlet det privat opførte boligbyggeri, fordi det var det, der op
førtes som det høje etageudlejningsbyggeri. Det er velkendt, at 
der 'også i denne periode opførtes andet boligbyggeri - socialt
filantropisk udlejningsbyggeri som f.eks. Lægeforeningens Boli
ger, det mindre etageudlejningsbyggeri, som f.eks. Byggefor
eningshusene langs Sortedamssøen og det enfamiliehusprægede 



Antal 
Antal Antal pct.- boliger 
ejere boliger andel pr. ejer 

A Staten 1 2.131 1,3 2.131 

Kommunerne 2 1.946 1,2 973 

B Aktieselskaber - banker 11 3.928 2,3 357 

- egt. ejendomsselskaber 220 14.284 8,4 65 
-andre 240 3.361 2,0 14 

Øvrige forretningsfirmaer 88 807 0,5 9 

c Stiftelser, foreninger og lignende 322 7.901 4,7 25 

Bolig- og byggeforeninger 27 2.865 l,7 106 

D Privat-personer 10.312 l 3 l.398 77,9 13 

1 alt 11.223 168.621 100,0 15 

Fig. 1.43. Ejendomsforhold 1916. Københavns og Frederiksbergs samlede bolig-
masse (Betænkning I fra Boligkommissionen af 1918). 

foreningsbyggeri rundt om især i de indlemmede distrikter i slut

ningen af dette tidsrum. I starten af 1910'erne opstod de første al

mennyttige boligbebyggelser, som senere blev dominerende på 

bekostning af de privatopførte. 
Skellet kan siges at være I. Verdenskrig, og det er således en 

slags status over det private udlejningsbyggeris epoke, der er gi

vet med en undersøgelse af den samlede københavnske og frede

riksbergske boligmasses ejendomsforhold, som et bilag til Be

tænkning I fra Boligkommissionen af 1918 og under titlen »Stati

stiske Oplysninger om Husejere i København og Frederiksberg«. 

Heri er redegjort for så at sige alle sider af ejendomsforholdene i 
boligmassen pr. I. februar 1916: 

I alt fandtes da knapt 169.000 boliger, som ejedes af lidt over 

11.000 ejendomsbesiddere. Heraf ejedes næsten 154.000 boliger 

af private i videste betydning, dvs. først og fremmest privatperso

ner, dernæst forskellige former for selskabsdannelser. I alt besad 

denne ejergruppe ca. '!to af boligmassen, og den sidste Yw ejedes 

af stat og kommuner og forskellige foreninger, stiftelser o.l., den 

nærmere fordeling af ejendomsforholdene fremgår af fig. 1.43 

hvoraf også ses den gennemsnitlige størrelse af ejerforholdet. 
At det for privatpersonernes vedkommende er så lavt som gen

nemsnitlig 13 boliger pr. ejer skyldes, at det er hele boligmassen, 

der er behandlet - altså indgår også enfamiliehuse, byggefor

eningshusene med deres typiske 3 lejligheder og alle de mindre 

udlejningsejendomme, hvori kun en eller 2-3 lejligheder udlejes. 

For at eliminere denne gruppe af udlejningsejendomme, og i øv

rigt få et begreb om de egentlige etageudlejningsejendommes 

ejerforhold set i relation til de foran beskrevne ejergrupper, er 

oplysningerne i bilaget til Boligkommissionens betænkning bear

bejdet - fig. 1.44. Af de 4 gruppestørrelser er gruppen med 1-3 

boliger pr. ejer udskilt som ovenfor begrundet i ønsket om at fra

sortere de atypiske udlejningsejendomme. Gruppen 4-20 boliger 

pr. ejer skal ses som opstået udfra en sandsynlig mindstestørrelse 

af en ejendom - en »opgang«, idet der med denne afgrænsning er 

fanget 4-etages ejendomme med en bolig pr. etage, og der med de 

20 boliger er taget hensyn til det ofte forekommende med 4 boli

ger pr. etage, hvilket igen i 5-etages ejendomme giver antallet 20 

boliger. Når der yderligere er sat et skel ved 100 boliger, er det kun 

71 



72 

Antal 
Antal Antal boliger 
ejere boliger pr. ejer 

B 1-3 boliger pr. ejer 164 298 1,8 
D 1-3 boliger pr. ejer 4.616 8.937 1,9 

B 4-20 boliger pr. ejer 205 2.113 10,3 
D 4-20 boliger pr. ejer 3.873 39.135 10,1 

B 21-100 boliger pr. ejer 152 6.393 42,1 
D 21-100 boliger pr. ejer 1.713 64.048 37,4 

B Over I 00 boliger pr. ejer 38 13.576 357,3 
D Over 100 boliger pr. ejer 110 19.278 175,3 

B+D Alle 10.871 153.778 14,1 

B+D Over 4 boliger pr. ejer 6.091 144.543 23,7 

B Over 4 boliger pr. ejer 395 22.082 55,9 
D Over 4 boliger pr. ejer 5.696 122.461 21,5 

Fig. 1.44. Ejendomsforhold 1916. Københavns og Frederiksbergs privatejede 
boligmasse (B og D) opgjort efter antallet af boliger pr. ejer. 

begrundet i et ønske om at udskille de rigtig store ejere fra de min
dre store. 

På denne måde skulle der med en vis sandsynlighed være bag
grund for at sige, at der var ca. 144.500 boliger i etageudlejnings
ejendomme, som var i privateje med udgangen af året 1915. Her
af var de 22.000 ejet af banker, aktieselskaber osv" mens ca. 
122.500 ejedes af privatpersoner; de knapt 5.700 privatpersoner 
ejede i gennemsnit lidt over 20 boliger hver, men som det ses af 
fig. 1.44 dækker dette gennemsnit over store udsving: De helt sto
re ejere, dem med over 100 boliger, har ca. 175 boliger i gennem
snit - og af disse ejede de 4 største tilsammen tæt ved 3.300 boli
ger. Når der korrigeres for disse 4 meget store ejendomsbesidde
re, er gennemsnittet for de resterende 106 ejere i denne gruppe ca. 
150 boliger pr. ejer. De små ejere, de der har mellem 4 og 20 boli
ger, udgør '"1 af hele gruppen af privatpersoner, og deres gen
nemsnitlige ejendomsstørrelse er så lav som IO boliger. Som mel
lemgruppe kiler \13 af privatejerne sig ind mellem de to andre med 
en gennemsnitlig ejendomsstørrelse på op mod 40 boliger pr. ejer. 

Som konklusion for den del af den privatejede boligmasse, 
som ejedes af privatpersoner i 1915, må det hermed være tilladt at 
kalde »boligspekulationen« meget demokratisk, således forstået, 
at det var en stor gruppe af forholdsvis små ejere, der prægede 
billedet. Når der ses bort fra de meget få, men store private ejere, 
må der have været en stor lighed mellem boligmarkedets organi
sation i 1915 og i de foregående århundreder, hvad angår ejerfor
holdets størrelse; og i henseende til ejernes erhverv har der måske 
været en tilsvarende stor lighed. Den mindre ejergruppe og også 
mellemgruppen var i 1915 præget af erhverv som håndværkere, 
handlende og »kapitalister«, sådan som det også har været tilfæl
det i lange tider før, jvf. fig. 1.45. 

Hvad der derimod var nyt i forhold til tidligere, var det private, 
men »upersonlige« ejerforhold, som i 1915 omfattede ca. 22.000 
boliger. Det der her især falder i øjnene er bankernes store enga
gement - jvf. fig. 1.43 - med et gennemsnitligt antal boliger pr. 
ejer på over 350, og det sættes yderligere i relief, når det nævnes, 
at 3 af disse ejede henholdsvis ca. 1.100, 1.400 og 2.500 boliger. 



1-3 4-20 21-100 over 100 
boliger boliger boliger boliger 
pr. ejer pr. ejer pr. ejer pr. ejer 

Embedsmænd 4 2 2 
Liberale Erhverv 5 5 7 11 
Fabrikanter og Ingeniører 6 6 6 5 
Haandværksmestre 8 15 22 40 
Grosserere og andre Storhandlende 6 7 6 21 
Detailhandlere og Restauratører 10 20 15 5 
Gartnere og andre Landbrugere 3 1 2 
Funktionærer i Stat og Kommune 7 2 2 
Handels- og Kontormedhjælpere 5 5 4 
Andre Funktionærer i privat Virksomhed 4 1 2 
Arbejdere 26 11 5 
Kapitalister og andre levende af Midler 16 25 29 15 

Tilsammen 100 100 100 100 

Fig. 1.45. Ejendomsforhold 1916. Københavns og Frederiksbergs personligt eje-
de boligmasse (D) fordelt procentuelt efter ejers erhverv og antallet af boliger 
pr. ejer. 

Uden at det direkte er nævnt i boligkommissionens betænknings 
bilag, hvorfra oplysninger stammer, må det ses som en udløber af 
»byggekrisen« eller »bankkrisen« i 1907. Nogle få og mindre kø
benhavnske banker havde i tiåret før fundet eksistensberettigelse 
alene i finansiering af boligbyggeri, og bl.a. derfor blev byggeriet 
langt større, end den almindelige, datidige markedsmekanisme 
kunne klare. Overproduktionen af (for dyre) boliger medførte en 
meget kraftig stigning i antallet af tvangssalg i årene efter 1907, og 
de involverede banker måtte i stor udstrækning overtage sådanne 
ejendomme. A. H. Pedersen nævner i »Byggeriets retlige og øko
nomiske organisation« (1946), at alene en af »byggebankerne«, 
Detailhandlerbanken - i folkemunde omdøbt til Ta-feil-Handler
banken - i 1909 havde ca. 2. 700 lejligheder under administration. 

Men trods alt udgjorde bankernes andel med knapt 4.000 boli
ger kun ca. Ys af de omkring 22.000 privat, men upersonligt ejede 
boliger i 1915; 'h af de 22.000 boliger ejedes af egentlige ejen
domsaktieselskaber, og deres andel af hele boligmassen var tæt 
ved Yw. Penne ejerform havde kun haft lille betydning i tiden før 
år 1900, bedømt efter størrelsen af sådanne selskabers samlede 
aktiekapital. Fra 0,1 mil. kr. i midten af 1800-tallet var aktiekapi
talen i sådanne ejendoms- eller byggeselskaber vokset til 0,3 mil. 
kr. i 1870. I forbindelse med det store byggeri i midten af 1870'er
ne, og sikkert også inspireret af den i øvrigt voksende aktiesel
skabsdannelse på denne tid, var aktiekapitalen i sådanne selska
ber vokset til ca. 2 mil. kr. ved udgangen af 1870'erne. Herefter 
var den igen svagt stigende over 3 mil. kr. med udgangen af 
1880' erne til ca. 5 mil. kr. ved århundredeskiftet. Tallene gælder 
for landet som helhed, og det ses ikke med hvilken styrke hoved
staden indgår, ligesom det heller ikke har været muligt at finde 
oplysninger om antallet af boliger her, som på dette tidspunkt 
ejedes af sådanne selskaber. Men udfra antallet i 1915 og størrel
sen af den samlede aktiekapital ved århundredeskiftet, må det 
formodes, at det er i dette tidsrum, denne ejerform har haft den 
største vækst. Og også i dette tilfælde kan man forestille sig, at 
krisen 1907 har været kraftigt medvirkende. 

Med hensyn til de sidste ca. 4.500 i gruppen af boliger i uper-
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sonligt privateje - i fig. 1.43 benævnt »andre akts« og »øvrige 
forretningsfirmaer« må det typiske her have været, at ejerne har 
haft udlejningsvirksomhed som det sekundære, f.eks. ved udlej

. ning af boliger i ejendomme, som pågældende virksomheder ikke 
selv har disponeret over i fuldt omfang. 

Som boligbyggeriets organisation i anden halvdel af 1800-tallet er 
fremstillet i det foregående, er der flere ligheder end forskelle fra 
forholdene i tiden før 1850; i alt væsentligt synes der at være tale 
om en fortsættelse af en igangværende udvikling, men ganske 
vist i forstærket grad, sådan som det kan iagttages i periodens 
samfundsudvikling i øvrigt, og selvfølgelig især når man kommer 
på tilstrækkelig afstand. 

På et punkt var der dog meget stor forskel på københavnsk 
byggeri før og efter midten af 1800-tallet, og det var i henseende 
til udbuddet af byggegrunde. 

Ved det stadig voksende befolkningstal og byarealets faste af
grænsning i form af fæstningsvoldene og sammenhørende her
med byggerestriktionerne på det foranliggende demarkations
areal var byen blevet stadig tættere bebygget; og som tidligerebe
skrevet bestod byggeriet i 1830'erne og i stigende grad i 1840'erne i 
om- og påbygning af eksisterende huse, og nybyggeri kunne kun 
foregå på nedrevne bygningers sted. Alle byens ejendomme hav
de forlængst fundet deres endelige ejere, og der skulle usædvanli
ge begivenheder til, før ejerforhold ændredes, fordi der var gode 
indtjeningsmuligheder i selv den værste rønne - »De københavn
ske Grundejere sad i disse Aar inde med et godt og sikkert Mono
pol«, som det er udtrykt i »København 1840-1857« (V. Christen
sen, 1912), der var ingen konkurre'ncemuligheder så længe denne 
situation bestod, og arealerne rundt om byen ikke kunne udnyt
tes til bebyggelse. Det hævdede i hvert fald de udenbys grund
ejere, som »jo kun med Misundelse kunde se paa det Guld, der 
ved Befolkningens Forøgelse voksede frem af Jorden inden for 
Voldene, men som de selv var udelukkede fra at faa Del i«, sådan 
som det videre hedder i »København 1840-1857« under beskrivel
sen af disse grundejeres påpegning af de slette forhold i den inde
lukkede by. Men selv om der med demarkationsarealets frigivelse 
til bebyggelse i 1852 pludselig var en helt anden situation med 
»uendelige« mængder af byggejord, hvis eneste begrænsning i 
brugen var afstanden til »byen«, var der også en anden situation 
for de udenbys grundejere forbundet hermed - nu var det dem, 
der sad på monopolet, og de kunne nu begynde at høste afgrøder 
af deres jord, som ikke blot var af en helt anden art end tidligere, 
men især af en anderledes høj værdi; og forud for bebyggelsen af 
Brokvartererne skabtes ganske givet formuer ved jordhandel og 
udstykning af en helt anden størrelsesorden end ved selve det ef
terfølgende byggeri. I så henseende må forholdene i København 
og i de andre få fæstningsbyer i landet have været markant ander
ledes end i de andre større byer, hvor der ikke fandtes lignende 
snævre grænser for byggeaktiviteten. 

Oprindelig havde arealerne rundt om København, hvorpå Bro
kvartererne i anden halvdel af 1800-tallet rejste sig, været byens 
fælles ejendom. Det var dels græsningsarealer - fælleder - som 
benyttedes kollektivt og dels dyrkede arealer - marker og haver -



som var bortfæstet til enkeltpersoner. Gennem tiden korn de 
bortfæstede grundstykker ind i livslange og arvelige lejemål, og 
også fordi jordafgifterne ikke fulgte prisudviklingen i øvrigt, blev 
jordstykkerne efterhånden opfattet som privat ejendom. Efter 
langvarige tovtrækkerier mellem fæstere og bystyre begyndte 
bortfæstede arealer at overgå til egentlig personligt eje i første 
halvdel af 1700-tallet. Denne afhændelsesproces accelererede 
kraftigt i begyndelsen af 1800-tallet, fordi bystyret savnede kapi
tal til genopbygning efter branden i 1795 og bombardementet i 
1807, og da staten ikke ville give de fornødne lån, pressedes bysty
ret til salg af fæstejord. Med udgangen af 1810'erne havde byen 
mistet størstedelen af sin byjord - fællederne dog undtaget. Af 
den tilbageblevne fæstejord overgik næsten alt til privateje i åre
ne umiddelbart op til demarkationsarealets frigivelse til bebyg
gelse i 1852. Denne sidste omgang af afhændelsesprocessen 
skyldtes tidens politiske strømninger - afviklingen af enevældet 
og indførelsen af borgerstyret. »Nu var man saa liberal. Al jord 
skulle være fri ejendom. Det lykkedes virkelig bystyret at faa 
solgt rub og stub, lige inden dernarkationslinierne blev hævet. De 
private spekulanter, der var saa kloge at købe af kommunen, 
gned sig i hænderne og strøg en ordentlig gevinst - mens Køben
havn for bestandig mistede noget af sin mest værdifulde jord.« 
som det er udtrykt i S. E. Rasmussens »København« (1969). 

Fællederne blev ikke solgt, men fordi militæret i stigende grad 
gennem 1700- og 1800-tallet brugte dem til græsnings- og øvelses
terræn og uden den betaling, som borgerne i øvrigt måtte give for 
at bruge dem, var der hermed vundet en slags ejendomsret til sto
re dele af dem, og denne ejendomsret fik militæret/staten aner
kendt i 1890'erne. 

På tidspunktet for demarkationsarealets frigivelse til bebyggelse 
var store dele af det således i privat eje, og når bortses fra fælle
derne - så godt som det hele. De udenbys grundejere var få i sam
menligning med de indenbys, og grundstykkerne uden for Volde
ne langt større end inden for - så store at udstykningerne til de en
delige byggegrunde som oftest foregik i mange led med stadig 
mindre parceller til følge; sådan var det på Blågårdsterrænet i de 
første år efter frigivelsen af arealerne til bebyggelse, som det 
fremgår af »Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne« og så
dan var det også senere i 1870'erne lidt længere ude på Nørrebro, 
som det efterfølgende er redegjort for området begrænset af Ka
pelvej, Rantzausgade, Brohusgade og Åboulevarden. 

At jordhandel var givtig i alle led af udstykningskæden er i un
dersøgelsen af Blågårdsterrænet eftervist for en af de oprindelige 
parcellers vedkommende. I 1830 blev en ca. 2 hektar stor parcel 
(rnatr. nr. 36W af Blågårdens jorder) tilskødet en brændevins
brænder, og købsprisen var da ca. 8 skilling pr. kvadratalen. 
Grundstykket handledes et par gange i løbet af 1830'erne og 
1840'erne, herunder blev det også delt i to ca. lige store dele, 
hvoraf den ene del købtes af F. Biilow i foråret 1852. I tidsrummet 
fra 1854 til 1857 solgte Biilow tæt ved 314 af den ca. 1 hektar store 
grund. Biilow havde købt grunden for ca. 20 skilling pr. kvadrat
alen, og hans salgspris varierede fra knapt 55 til godt 125 skilling 
pr. kvadratalen - i gennemsnit ca. 70 skilling pr. kvadratalen. 
Omkring 1/4 af disse byggegrunde videresolgtes igen før byggeri, 
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og salgspriserne varierede her mellem ca. 100 og 300 skilling pr. 
kvadratalen. Hvad angår Biilows engagement var hans fortjene
ste større end tallene ovenfor viser; han havde nemlig kun præ
steret en kontant udbetaling på ca. 8 skilling pr. kvadratalen, re
sten var sælgerpantebrev, som først skulle forrentes fra begyndel
sen af 1854, og første afdrag skulle først falde i slutningen af sam
me år, og for at betale dette afdrag havde Biilow forinden solgt 
den første grund for knapt 65 skilling pr. kvadratalen. Biilows 
udstykning og videresalg af sin del af den oprindelige 2 hektar 
store grund, var præget af mindre hastværk end tilfældet var på 
den anden del af grunden, og der opnåedes da heller ikke så høje 
priser der. Til gengæld havde denne ejer haft grunden siden 1843, 
hvor den var blevet overtaget efter et fallitbo for knapt 5 skilling 
pr. kvadratalen. Udstykningen af denne grund begyndte allerede 
i midten af året 1851, hvor der solgtes parceller for 20 skilling pr. 
kvadratalen; gennem de følgende år solgtes for stigende priser, og 
i 1855 til priser svarende til Biilows. 

Som eksempel på mindre udstykkeres aktivitet på Blågårdster
rænet omtales en tømrersvends udstykning af en del af den oven
for omtalte halvpart af den oprindelige to hektar store grund. 
Denne tømrersvend købte ca. Y4 hektar i 1851 og solgte 213 heraf i 
løbet af få måneder, og hvor hans købspris havde været 20 skil
ling pr. kvadratalen, solgte han for kun 4 skilling mere. Uanset 
den numerisk lille forskel i fortjeneste, var der dog tale om en for
tjeneste på 20 pct. inden for kort tid; og mange af den slags han
deler giver i sidste ende også store summer - i hvert fald var denne 
tømrersvend køber og sælger af flere parceller i området med 
korte tidsintervaller og uden større forskelle mellem købs- og 
salgspriser. 

Om udstykningen af Blågårdsterrænet siges sammenfattende, 
at her »foregik udstykningsproceduren under kaotiske forhold. 
Man får en fornemmelse af forholdene, når man opdager, at der, 
før grunden med det indtil 1953 gældende matrikelnummer 
36slc2&d4 kunne bebygges, var foregået netop så mange trans
aktioner med jordstykket, som der i matrikelnummeret er tal og 
bogstaver. Resultatet af udparcelleringen på Blågårdsjordene 
blev et antal byggegrunde af meget varieret størrelse, kilet ind i 
hinanden på en sådan måde, at fornuftige vejanlæg umuliggjor
des i kvarteret.« 

Det var da også med sigte på dette område, at kommissio,nen til 
udarbejdelse af udkastet til en samlet byggelov for staden Køben
havn allerede i samme måned (april 1852), den var blevet nedsat, 
havde »henledet Ministeriets Opmærksomhed paa Vigtigheden 
af, at der træffes Foranstaltninger til at bevirke en hensigtsmæs
sig Plan fulgt ved Bebyggelsen af Grundstrækningerne uden for 
Stadens Volde, da de Bygninger paa disse Steder nu opføres, i Al
mindelighed anlægges efter hver enkelt Vedkommendes eget 
Tykke, uden nogen sammenhængende Plan for Valget af Sted, 
Retning, Bygningsmaade m.m., hvorfor det er at befrygte, at det
te Terrain efterhaanden vil blive saa forbygget, at de nødvendige 
Hensyn ei alene til Sundhed og Skjønhed, men endog til Beqvem
melighed og Hensigtsmæssighed, navnligen forsaavidt angaaer 
Anlæg af Gader, Veie, Vandafledninger og deslige, ville blive me
re end tilbørligt tilsidesatte, og de særdeles gunstige Betingelser, 
som der ere tilstede for alle væsentlige Fordringers Fyldestgjørel-



Fig. 1.46. Indre Nørrebro 1856, hvoraf størrelse og 
placering af matr. nr. 160 B fremgår. 

se ved Stadens fremtidige Udvidelse, ved en mindre vel overlagt 
Anvendelse af Terrainet og Udførelse af de paa samme anbragte 
Bygninger, blive forspildte.« Og kommissionen fik gennemført 
den foreløbige byggelov af 19. marts 1854 på den således beskrev
ne baggrund. 

Når man i dag færdes i senere anlagte områder, hvor hensynet 
til regularitet, hvad enten den var begrundet i ~kønhed, sundhed, 
bekvemmelighed eller andre af de nævnte forhold, medførte me
get lange gader, kan man med en vis nostalgisk vemod være uenig 
med kommissionen; og netop i disse år, hvor de første gader og 
huse er erstattet af nutidige bygninger udfra tilsvarende hensyn, 
føle savnet at det ældres eksistens. 

Hvor således Blågårdsterrænet var præget af en slingrende ud
stykningstakt, var området begrænset af Kapelvej, Rantzausga
de, Brohusgade og Åboulevarden det ikke. Her udstykkedes ud
fra klare ideer om det fremtidige gadenet, og gaderne Fiskergade, 
Jægergade og Skyttegade anlagdes spændende i lige linier mellem 
Rantzausgade - den gang: Nordvestvej, og Åboulevarden - den 
gang: Aagade, og opdelende området, så karreerne blev af no
genlunde samme bredde, så vidt de gamle matrikelskel tillod det. 

Bebyggelsen af Nørrebro mellem Nørrebrogade og Åboulevar
den nåede først frem på den anden side af Griffenfeldsgade - den 
gang: P~rcelvej - i begyndelsen af 1870'erne, og under højkon
junkturerne midt i dette årti udstykkedes og bebyggedes største
delen af arealerne mellem Griffenfeldsgade og Assistens Kirke
gård, ligesom også det ovenfor nævnte område. 

Disse arealer bestod for størstedelens vedkommende af »røde 
grunde«. Den store ejendomsbesidder havde her siden 1840 været 
H. C. Bangert; det år købte han »Solitude«, som med 3 andre 
grunde i alt omfattede ca. 8 hektar land. Bangert drev landbrug 
på disse arealer, og selv om han forsøgte sig med mindre udstyk
ninger midt i 1840'erne - som dog ikke blev til noget - var land
bruget hans næringsvej helt til han gik fallit i forbindelse med 
pengekrisen i 1857. Men uanset hovederhvervet som landbruger, 
var hans fremtidige mening med sine besiddelser at udstykke og 
måske også bebygge dem. I tiden efter demarkationsarealets fri
givelse til bebyggelse begyndte han, hvad der kan betegnes som 
»byggemodning« i stor stil, idet han brolagde hele den daværen
de Parcelvej efter at have fået den forlænget til forbindelse med 
Nørrebrogade ved køb af nogle ejendomme her. Hans tanke var 
at føre vejen videre over ladegårdsåen ved at bygge en bro, hvor 
Parcelvejens forlængelse ville skære åen. Projektet nåede dog ik
ke at blive realiseret inden fallitten, bl.a. fordi han måtte frikøbe 
et påbegyndt broprojekt længere ude af åen, hvor i dag Brohus
gade skærer Åboulevarden, og fuldføre dette; broen her var i 
funktion længe efter under navnet »Bangerts Bro«. 

En del af matr. nr. 160B, der igen udgjorde en del af Bangerts 
store ejendomsbesiddelser, frastykkedes i 1868 som matr.nr. 370 
og købtes af en gartner ved navn E. H. Beyer. Hans erhverv tyder 
på, at han faktisk købte det 4Yz hektar store areal af andre grun
de end udstykning og byggeri, og når der henses til det faldende 
byggeri i de sidste år af 1860'erne og samtidens sandsynligvis ud
bredte tro på, at »nu havde byen da nået i størrelse, hvad den 
kunne«, kan denne slutning synes underbygget. 
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Fig. 1.47. Udstykningen af området begrænset af Ka
pelvej, Rantzausgade, Brohusgade og Åboulevarden. 
Øverst matr. nr. 160 B, hvorfra udstykkedes matr.nr. 
370, hvorfra igen udstykkedes matr.nr. 668, 669, 670 
og 671, som så igen udstykkedes til de endelige bygge
grunde (nederst - jvf. fig. 1.40). 
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Af ukendte årsager begyndte gartner Beyer i 1873 at sælge, og i 
løbet af Vi år havde han afhændet 4 større grunde, som tilsam
men udgjorde ca. % af hele hans gartneri. De var allesammen så 
store, at de kunne underdeles mange gange, og på baggrund af er
faringerne fra Blågårdsterrænet et par årtier før, kan det undre, 
at Beyer ikke selv stod for udstykningerne helt ned til de endelige 
byggegrunde. Det er så meget mere mærkværdigt, som de to stør
ste af grundstykkerne købtes af en tømrermester J. Hansen i to 
omgange med et halvt års interval, og at denne tømrermester i 
første såvel som i andet tilfælde påbegyndte udstykning og vide
resalg så at sige dagen efter erhvervelsen. 

Matr.nr. 668, der omfatter karreen mellem Kapelvej og Fisker
gade, købtes af tømrermesteren den 17. februar 1873, og samme 
dag (!) solgtes den første af byggegrundene, og den sidste var 
solgt 3. november samme år. 

Matr. nr. 669, der omfatter karreerne mellem Fiskergade, Jæ
gergade og Skyttegade, købte tømrermester Hansen 9. juni 1873, 
og første parcel blev solgt 8. september samme år; den sidste var 
afhændet 21. december året efter. 

De to andre større grunde, Beyer solgte i 1873, købtes af en fa
brikant W. Culmsee, som oprindelig må have haft eget fabriks
byggeri i tankerne med købene, som begge foregik 10. februar. 
Imidlertid byggedes kun fabrik på den ene af grundstykkerne 
(matr.nr. 670), den anden grund (matr. nr. 671) blev igen solgt 19 . 
oktober 1874 til en »grundejern N. J. Christensen. Han delte 
grunden i 3 matrikler, hvoraf han solgte de 2 få måneder senere -
25. januar 1875 - og endelig den 17. september deltes den tilbage
værende grund i 2, hvoraf den ene solgtes, og den anden året efter 
var bebygget af hr. grundejeren selv, som imidlertid solgte sin be
byggede grund straks efter husets færdiggørelse. 

Tømrermester Jørgen Hansen, som købte og udstykkede de to 
største af grundene, udførte sin gerning så langt han kunne, og 
kun i 5 tilfælde solgte han grunde videre som var så store, at de 
yderligere kunne opdeles; de fire af disse var dog ikke større end 2 
»standardgrunde«, og det blev de forøvrigt også delt i før de en
deligt bebyggedes, den sidste var så stor, at den senere blev til hele 
5 ejendomme. 

Ligesom det var tilfældet tidligere på Blågårdsterrænet, blev 
en stor del af de »færdigudstykkede« grunde solgt videre inden 
de fandt deres endelige husbygger - jvf. fig. 1.41, og i denne hen
seende var der altså ikke forskel på Nørrebro-byggeriet i 1850'er
ne og i 1870'erne. 

Købs- og salgspriser i de forskellige led er ikke registreret i den
ne undersøgelse, og der kan derfor ikke drages sammenligninger 
mellem dette område og Blågårdsterrænet i så henseende. Men at 
priserne var steget siden 1850'erne, er givet; det er dog tvivlsomt 
om den gennemsnitlige stigning på hele 6 gange, der blev fundet i 
Nørrevold-undersøgelsen i forhold til priserne på Blågårdsterræ
net, var så stor for dette yderområdes vedkommende. 

At grundpriserne afhang af placeringen i byen, og at det ikke 
bare var de private udstykkere, der tjente på det voksende bygge
ri, ses af Gammelholm-undersøgelsen. Dette centralt beliggende, 
militære område udstykkedes af staten, og som forudsætning for 
de til lovforslaget (fra 1858) om orlogsværfternes sammendrag
ning tilhørende økonomiske redegørelser var regnet med en salgs" 



pris på 10 Rigsdaler pr. kvadratalen (svarende til 960 skilling) som 
en gennemsnitspris for byggegrundene. Da udstykningen var til
endebragt i slutningen af 1870'erne, kunne det konstateres, at 
den gennemsnitlige salgspris var blevet lidt mere end 11 rigsdaler, 
svarende til ca. 1.050 skilling - visse år var prisen over 10 rigsda
ler, andre år under, idet priserne fulgte byggeriets op- og nedgan
ge, dog således at den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratalen i 
midten af 1870' erne under byggeboomet, og da de fleste af grun
dene var afhændet, kom helt op på tæt ved 15 rigsdaler - altså 
knapt 1.450 skilling. 

Placeringen til trods, er det dog tankevækkende, at man i 1858 
kunne påregne salgspriser på op mod 1.000 skilling pr. kvadrat
alen, når der i årene før handledes jord uden for Voldene til pri
ser, der som regel udgjorde mindre end '!w heraf, og som var op
købt til priser, der lå mellem '!so og '/wo af det, staten påregnede at 
få for Gammelholm-jorden. Så store værditilvækststigninger var 
helt ude af proportion med prisudviklingen i øvrigt, som foran 
beskrevet. Det synes også som om udviklingen i grundpriserne i 
sidste fjerdedel af 1800-tallet var mere moderat, og måske var det 
hovedsagelig begrundet heri, at huslejeniveauet i samme tidsrum 
var nogenlunde fast. Af et bilag til Betænkning II fra Boligkom
missionen af 1918 og omhandlende Københavns kommunes jord
politik gennem tiderne, fremgår det således, at kommunen ved 
salg af jord på det tidligere fæstningsterræn opnåede anslåede 
gennemsnitspriser på henholdsvis 10 rigsdaler pr. kvadratalen i 
1870'erne, 16 rigsdaler i 1890'erne og efter år 1900 20 rigsdaler; og 
disse salgspriser er sandsynligvis også udtryk for privatpersoners 
salgspriser, fordi kommunen i dette område solgte i konkurrence 
med dem. 

Det er klart, at den foran beskrevne udvikling i grundpriser må 
tages med det store forbehold, at det citerede materiale omfatter 
mindre og ikke umiddelbart sammenlignelige områder i byen. 
Men alt i alt fås alligevel et indtryk af i hvor høj grad, der var pen
ge i at handle med jord. Og i modsætning til at være bygherre 
med senere salg for øje har pengene også været langt lettere tjen
te, idet det er minimalt, hvad der har været fordret af arbejdsind
sats for at være »udstykningsherre«. Ligeledes må den økonomi
ske risiko ved jordhandel betegnes som både mindre og mere 
kortsigtet, end ved byggeri; alene et byggeris egentlige produk
tionstid på i gunstigste fald et halvt år udsiger dette. 

Helt bortset fra, at de udenbys grundejere udgjorde en mindre 
kreds, da byggeeventyret tog sin begyndelse, må en væsentlig del 
af forklaringen på, at udstykkere og byggere sjældent var samme 
personer, og at udstykning var langt mere centraliseret end det 
følgende byggeri, ses i lyset af ovenstående. 

Det er tidligere omtalt hvorledes Københavns kommune gennem 
det foregående århundrede havde afhændet i praksis al bygge
jord rundt om byen, hvorved kommunen selv var skyld i den 
blomstrende jordhandel i privat regi. På den tid, hvor liberale 
samfundsanskuelser var fremherskende og de netop havde fået 
lov at udfolde sig, har der sikkert heller ikke været nogen synder
lig principiel modstand i bystyret herimod; kun byens kæmner 
har med en vis ærgrelse set de store gevinster gå andre steder hen 
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end i stadens kasse. Og senere, da befæstningen endeligt blev op
givet og det tilbageværende demarkationsareal bag søerne også 
blev frigivet til bebyggelse, optrådte kommunen da også som ud
stykker af selve vold terrænet og i konkurrence med grundejerne 
på de foranliggende arealer. Ganske vist blev kommunen i en vis 
forstand presset til at optræde på disse betingelser, fordi militæ
ret/staten var blevet tilkendt ejendomsretten til fæstningsarealer
ne, og kommunen derfor måtte købe disse arealer af staten. Dette 
køb følte bystyret så økonomisk belastende, at det ikke vovede at 
udlægge hele voldterrænet som et sammenhængende grønt om
råde, sådan som det fra mange sider var ønsket, og det bl.a. i 1865 
var blevet konkretiseret i et forslag fra F. Meldahl. Trods alt for
blev dog en del af voldterrænet i offentlig eje, og kommunen op
trådte knapt så hårdhændet som de private grundejere. 

Belært af erfaringen om fast ejendoms værdistigning og at del
tagelse i planlægningen uden at være aktiv som udstykker var be
sværliggjort, gik kommunen ind i jordhandel i sidste del af 1800-
tallet. Det startede småt i begyndelsen af 1870'erne med køb af en 
ejendom ved Kalvebodstrand (Enighedsværn), men tog vældigt 
om sig, da kommunen i årene omkring århundredeskiftet opkøb
te store arealer rundt om i de næsten samtidigt indlemmede di
strikter -de såkaldte Borupske jordkøb efter navnet på den borg
mester, der satte købene i værk. Ved den samtidige ændring af 
baneforholdene i byen, var kommunen også aktiv; dels ved køb 
og dels ved magelæg med staten erhvervede kommunen det gamle 
banegårdsterræn ved Set. Jørgens Sø og store opfyldte arealer 
ved Kalvebodstrand. Og bl.a. på denne baggrund kunne kommu
nen optræde anderledes håndfast i byudvikling og byggeri efter I. 
Verdenskrig. 

Som foran beskrevet var der åbenbart ikke virkelig afgørende 
forskelle i organisationen af det københavnske byggeri i årene før 
og efter midten af 1800-tallet, og det eneste forhold der kan ret
færdiggøre en skelsætning midt i århundredet, var det store og 
pludselige udbud af byggejord, som fulgte af demarkationsare
alets frigivelse til bebyggelse; alt i alt synes der at være mere 
grund til at tale om en fortsat, omend acceleret udvikling af en al
lerede igangværende proces, hvorved boligbyggeriet i stadig sti
gende omfang blev varetaget af professionelle bygherrer med vi
deresalg for øje; boligbyggeriet var i samme takt blevet en »ano
nym« produktion, som så megen anden produktion. 

Tilsvarende kan den jævne udviklings betragtningsmåde an
lægges på finansieringen af byggeriet, selv om netop midten af 
1800-tallet indvarslede nye tider for kreditmarkedet generelt og 
for byggeriets vedkommende for realkreditmarkedet specielt. 

Så sent som i begyndelsen af 1830'erne udgjordes det institutio
nelle kreditmarked stort set kun af Nationalbanken og Kreditkas
sen for Husejere i Kjøbenhavn, og det var kun den sidstnævnte, 
der gav længereløbende lån mod pant i fast ejendom. Sparekas
sernes indlån var placeret i Nationalbanken. Selvfinansiering og 
långivning mand og mand imellem var således altdominerende, 
og den mindre del af långivningen, der foregik i regie af veksele
rerfirmaer, var forbeholdt handelen. 

I slutningen af 1830'erne begyndte Nationalbanken udlån mod 
pant i fast ejendom, og i begyndelsen af 1840'erne fulgte spare-



kasserne efter. I slutningen af 1840'erne startede også de i årtiets 
begyndelse oprettede livsforsikringsselskaber denne praksis. I 
1850 var det samlede udlån mod pant i fast ejendom gennem de 
nævnte institutioner kommet op på lidt over 30 mil. kr. for landet 
som helhed, hvor Kreditkassen i 1830, som den eneste af denne 
type udlåner, havde et udestående på lidt over 7 mil. kr. 

Af den samlede realkreditgivning på ca. 30 mil. kr. i 1850 var 
op mod halvdelen - ca. 13 mil. kr. - udlånt gennem Kreditkasasen 
for Husejere i Kjøbenhavn; resten var altovervejende udlån gen
nem Nationalbanken og sparekasser og nogenlunde ligeligt for
delt mellem disse to institutioner; kun ca. 1 mil. kr. var udlån fra 
livsforsikringsselskaber (K. E. Svendsen m.fl. »Dansk pengehi
storie«, 1968). 

I 1851 startede en helt ny realkreditinstitution sin virksomhed -
kreditforeningerne - og de afveg på væsentlig måde fra de eksi
sterende kreditformidlende institutioner. I modsætning til Kre
ditkassen for Husejere i Kjøbenhavn, der var en sammenslutning 
af solidarisk hæftende långivere, var kreditforeningerne sam
menslutninger af solidarisk hæftende låntagere; efter 1860 dog 
således at den solidariske hæftelse inden for hver forening be
grænsedes ved inddeling af lånene i serier. Som en nyskabelse var 
kreditforeningslånene også uopsigelige, og de fulgte ejendom
men ved ejerskifte i modsætning til det normalt gældende ved 
privat långivning mand og mand imellem og yed den institutio
nelle långivning i øvrigt. Hertil kom, at kreditforeningslånene 
havde lang afbetalingstid; 45 år til hen i 1880'erne, herefter for
øgedes løbetiden i en kortere årrække til 64 og endog 76 år, og fra 
midten af 1890'erne fastlagdes afbetalingstiden til 60 år, der var 
gældende til efter 1. Verdenskrig. 

Lånenes størrelse var ved lovgivning om kreditforeningernes 
virke fastlagt til højst at kunne udgøre 3/, af den enkelte ejendoms 
vurderingssum, i praksis blev der dog tale om et langt lavere »ud
lånsloft«, bl.a. for at sikre tilliden til de nye papirer, og den gen
nemsnitlige lånestørrelse var de første mange år så lav som 'Is af 
ejendommenes brandassurancevurdering. På længere sigt øgedes 
lånenes størrelse, men ikke i så høj grad, at lånerammen udnytte
des fuldt ud, og ved århundredeskiftet medførte dette, at der til
kom endnu en realkreditinstitution - hypothekforeningerne. De 
svarede principielt til kreditforeningerne, men gav lån inden for 
% af de enkelte ejendommes vurderingssum. 

Den pålydende rente på kreditforeningslån var helt til anden 
halvdel af 1880'erne 4 pct. Herefter udstedtes også lån med 3 Y, 

og 3 pct. pålydende rente til midt i 1890'erne, hvorefter renten 
igen sattes op til 4 og efter århundredeskiftet til 4\1, pct. Først ef
ter Verdenskrigen kom den pålydende rente op på 5 pct. p.a. Den 
oprindeligt lovfæstede rentesats på 4 pct. p.a. skyldtes en århun
dredegammel bestemmelse om forbud mod ågerrente, og som 
ågerrente betragtedes rentesatser på mere end 4 pct.; denne be
stemmelse blev ophævet 1857, bl.a. fordi kreditforeningslånene i 
form af frit omsættelige papirer medførte en som regel højere 
rente end 4 pct. p.a. 

I løbet af 1850'erne oprettedes 4 kreditforeninger, og med ud
gangen af dette årti var der for landet som helhed optaget lån 
mod pant i fast ejendom for ca. 120 mil. kr. Denne lånemasse var 
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groft set fordelt med Y, i sparekasser, Y, i de nye kreditforeninger 
og den sidste Y, i de øvrige nævnte institutioner. 

For kreditmarkedet i øvrigt betød 1850'erne også et gennem
brud ved fremkomsten af private banker i stort tal; rundt om i 
landet i form af discontokasser og opbygget efter model af den i 
1846 oprettede Fyens Discontokasse, der hovedsagelig arbejdede 
med fast indskudt kapital, og i København ved Privatbankens 
oprettelse i 1857, der også modtog og arbejdede med almindelig 
indlånskapital. 

Om ændringerne på kreditmarkedet midt i 1800-tallet og be
tydningen heraf siges i »Dansk pengehistorie« opsummerende: 
»Privatbanken og 14 andre banker har set dagens lys, 22 nye spa
rekasser er opstået, kreditforeningstankerne er omsat i praksis og 
livsforsikringen vokset ud over sin første spæde begyndelse. Ved 
udgangen af 50' erne er de vigtigste institutionstyper, som endnu i 
dag præger det danske kreditmarked, altså introduceret. Tal
mæssigt er selvfinansieringen og den personlige kreditgivning 
mand og mand imellem dog stadig det dominerende. I sidste halv
del af 50'erne svarer væksten i den institutionelle kreditformid
ling vel højst til 25-30 pct. af de samlede foretagne investeringer. 
Først i de følgende tiår antager penge- og kapitalmarkedet vore 
dages karakteristiske struktur gennem de private institutioners 
fremherskende indflydelse og nationalbankens begrænsning til i 
højere grad at tjene som bankernes bank.« 

Det kan hertil føjes, at for byggeriet i landet som helhedmåbe
tydningen have været mindre, når henses til væksten i bygnings
massens brandassurancesum sammenlignet med væksten i den 
institutionelle realkreditgivning i 1850'erne. I dette tiår steg 
brandassurancesummen fra ca. 500 til ca. 850 mil. kr., og den in
stitutionelle realkreditgivning voksede fra ca. 30 til ca. 120 mil. 
kr. Selv om brandassurancesurnrnens vækst ikke er fuldt dæk
kende som udtryk for periodens nybyggeri, bl.a. fordi nyassure
ring og omvurdering af eksisterende bygninger indgår heri, så 
vejes denne fejlkilde sandsynligvis rigeligt op mod den fejlkilde, 
der ligger i at antage at hele den institutionelle del af realkredit
givningens vækst korn byggeriet til gode. Hertil kommer, at Øen
ne kreditgivning selvfølgelig ikke var begrænset til belåning af 
bygninger, hvilket især for landejendomme yderligere sætter 
sammenligningen i relief. 

Realkredittens betydning var også begrænset til byggeriets en
delige finansiering, den midlertidige finansiering af byggeri un
der opførelse måtte stadig i 1850'erne hvile på egenkapital og/el
ler personlig långivning; bankernes betydning som givere af kort
fristede lån kan kun have været lille, bedømt efter den kapital, de 
havde at arbejde med (i 1860 var det samlede tilgodehavende i de 
private banker kun knapt 13 mil. kr.), og bankerne har sandsyn
ligvis kun medvirket i byggeriets midlertidige finansiering i den 
udstrækning, de har ydet lån til handel med byggematerialer. 

Af 1850'ernes institutionelle kreditformidlere havde de nyopret
tede kreditforeninger markeret sig kraftigt, og det var dem, der 
senere fik ikke bare størst, men også enerådende betydning for 
realkredittens formidling, fordi de øvrige långivende institutio
ner efterhånden overgik til at placere deres udlån i fast ejendom 
ved køb af kreditforeningsobligationer. 
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Fig. 1.48. Byggeaktivitetens fordeling 1855-1905 ud
trykt ved den procentvise fordeling af tilvæksten i 
brandassurancesum. A - landdistrikter. B - købstæ
der. C - København og Frederiksberg (V. Schou: 
»Byggevirksomheden i Danmark i de sidste 75 Aar«); 
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Fig. 1.49. Kreditforeningernes forskellige betydning 
for byggeriet i henholdsvis landdistrikter og byer 
1855-1905 udtrykt ved den procentvise fordeling af til
væksten i kreditforeningslån. A - landejendomme. 
B - byejendomme (T. Glud: »Kreditforeningsinstitu
tionens Historie i Danmark«). 
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Fig. 1.50. Realkreditinstitutionernes betydning for 
byggeriet 1850-1908. A - landets samlede brandassu
rancesum. B - byejendommes brandassurancesum. 
C - restgæld i kreditforeninger og i Kreditkassen for 
Huseiere i Kjøbenhavn (V. Schou: »Byggevirksomhe
den i Danmark i de sidste 75 Aar«, T. Glud: »Kredit
foreningsinstitutionens Historie i Danmark« og E. 
Andersen: »Kreditkassen for Huseiere i Kjøben
havn«). 

Baggrunden for kreditforeningernes oprettelse var oprindelig 
landbrugets behov for langtløbende og uopsigelige lån i forbin
delse med bøndernes frikøb af fæstegårde. Imidlertid havde 
landbruget særlig ved stigende korneksport fra midten af 
1840'erne haft gode indtjeningsforhold, som for dele af landbru
get endog medførte en opsparing, der placeredes lokalt i spare
kasserne. Det tilsvarende mindre lånebehov dækkedes igen for
trinsvis via udlån fra sparekasserne, efter at de i begyndelsen af 
1840'erne havde påbegyndt den ændrede praksis i anbringelse af 
indlånskapital, som foran omtalt. Den førerstilling sparekasser
ne således havde opnået som landbrugets kreditformidler, be
holdt de helt til de gode tider ophørte, og landbruget i sin omstil
lingsproces til animalsk produktion fik et stigende kapitalbehov. 
De første kreditforeninger fik derfor ikke den store betydning for 
landbruget, som var påregnet; i 1860 var der således kun optaget 
lån i landejendomme gennem kreditforeninger for et beløb på ca. 
18 mil. kr., mens den tilsvarende gældsætning i sparekasserne ud
gjorde ca. 40 mil. kr., og i midten af 1870'erne, hvor landbruget 
begyndte at mærke konkurrencen fra de store kornproducerende 
lande, var forholdet mellem landbrugets lånoptagning igennem 
kreditforeninger og sparekasser næsten tilsvarende, henholdsvis 
ca. 60 mil. kr. og ca. 120 mil. kr. Fra slutningen af1870' erne over
gik sparekasserne til at lade kreditforeningerne stå for realkredit
formidlingen i første led, og overgik således til at yde landbruget 
den »lange« kredit ved køb af kreditforeningsobligationer. 

Derimod fik kreditforeningerne i højere grad, og sikkert langt 
mere end oprindeligt påregnet, betydning for byernes erhvervsliv 
og herunder byggeriet - jvf. fig. 1.48og1.49. Især i 1850'erne var 
det udpræget, og ved udgangen af årtiet var kreditforeningsrest

gælden i byejendomme vokset til ca. 26 mil. kr" hvilket altså skal 
sammenlignes med at det tilsvarende tal for landejendomme kun 
var ca. 18 mil. kr. Til gengæld var det følgende årti præget af 
stagnation i lånoptagningen i byejendomme, og hvis ikke lånop
tagning i københavnske ejendomme i dette årti havde fundet 
sted, ville der have været tale om et næsten totalt stop for kredit
foreningernes virke i byerne. Fra begyndelsen af 1870'erne gik det 
igen fremad med lånoptagning i byejendomme, og ved midten af 
1870'erne var der en samlet restgæld i kreditforeningerne i by
ejendomme på ca. 45 mil. kr. Efter de første 25 års virke var kre
ditforeningernes samlede restgæld i både by- og landejendomme 
således kommet op på ca. 105 mil. kr., og som målestok for kre
ditforeningernes betydning i dette tidsrum kan det anføres, at 
den samlede brandassurancesum for landets bygningsmasse var 
steget fra ca. 515 mil. kr. til ca. 1.345 mil. kr., dvs. at restgælden 
kun udgjorde ca. Y12 af brandassurancesummen, hvilken dog igen 
kun udgør en del af belåningsgrundlaget, som tidligere omtalt. 

I sammenligning hermed fik kreditforeningerne igennem de 
næste 25 år større betydning, bl.a. fordi de i denne periode grad
vis overtog så godt som hele realkreditformidlingen, og ved år
hundredeskiftet var den samlede restgæld knapt 700 mil. kr.; den 
samlede brandassurancesum var samtidig vokset til knapt 3.000 
mil. kr., og således var restgælden tæt ved Y. af den samlede 
brandassurancesum, jvf. fig. 1.50. 

Som et tilnærmet udtryk for kreditforeningernes betydning for 
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Fig. 1.51. Kreditforeningernes forskellige betydning 
for byejendomme (øverst) og landejendomme 1855-
1905 udtrykt ved den procentuelle størrelse af kredit
foreningslån i forhold til væksten i brandassurance
sum (V. Schou: »Byggevirksomheden i Danmark i de 
sidste 75 Aar« og T. Glud: »Kreditforeningsinstitutio
nens Historie i Danmark«). 
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nybyggeriet kan man sammenligne væksten i kreditforeningslån 
med væksten i brandassurancesum; med de tidligere nævnte for
behold om i hvilken grad brandassurancesummens vækst er ud
tryk for nybyggeriets, og om hvorvidt brandassurancesummen er 
udtryk for belåningsgrundlaget overhovedet, vil det være klart, 
at en sådan sammenligning er mest dækkende for byernes ved
kommende. I 1855 efter kun få års virke udgjorde restgælden i 
byejendomme knap 30 pct. af brandassurancesummens vækst si
den 1850, herefter faldt andelen drastisk til ca. 15 pct. i 1865. Fra 
midten af 1870'erne begyndte en gradvis stigning, og omkring år
hundredeskiftet var restgældens andel af brandassurancesum
men igen kommet op på ca. 30 pct., jvf. fig. 1.51. Denne beskri
velse gælder landets byer som helhed - for Københavns vedkom
mende var der tale om et jævnere udviklingsmønster. 

Som det tidligere er omtalt, var lånoptagning via kreditfor
eninger ikke begrænset til byggeri, og hvor stor en del, der faktisk 
anvendtes til byggeriets finansiering, har det ikke været muligt at 
finde oplysninger om. Herom siges f.eks. i »Kreditforeningsinsti
tutionen i Danmark« (T. Glud, 1951) under omtalen af de første 
kreditforeninger og deres virke: »Den overvejende Del af Til• 
væksten i Kreditforeningslaanene skyldtes imidlertid Nybyggeri
et, der kunde forceres frem ved Hjælp af udenlandsk Kredit, da 
den endelige Finansiering var blevet lettet og sikret ved Kreditfor
eningernes Fremkomst. Medens det tidligere havde været nor
malt, at en Haandværksmester kun kunde magte Opførelsen af et 
Par Opgange ad Gangen, var Adgangen nu aabnet for et egentligt 
Storbyggeri.« Og som belæg for dette udsagn henvises dernæst til 
stigningen i brandassurancesummer i tiåret 1851-1861, som for 
Københavns vedkommende var 45 pct. og for købstæderne var 
ca. 100 pct. Men af de foranstående sammenligninger mellem 
faktisk optagne lån igennem kreditforeninger og væksten i 
brandassurancesummen er det fremgået, at det kun var en min
dre del af nybyggeriet, der kan have været finansieret på denne 
måde - der var langt op til de summer, der faktisk kunne have væ
ret udlånt via kreditforeningerne, idet belåningsgrænsen på ~ af 
vurderingssummen slet ikke udfyldtes. Det siges da også videre i 
samme værk: »En direkte Overensstemmelse mellem Tilvæksten 
i disse Tal (dvs. brandassurancesummerne) og Kreditforenings
udlaanene kan ikke ventes, da Kreditforeningerne endnu var 
smaa. Men helt upaavirket af hinanden har de næppe været, da 
Kreditforeningerne, hvad enten de blev mere eller mindre an
vendt, ogsaa i Byen havde bevirket en betydelig Stabilisering af 
Kreditvæsenet, fordi det herefter altid blev muligt, om ikke paa 
anden Maade saa dog gennem Foreningerne, at opnaa Laan. Det
te hænger sammen med deres Struktur, idet deres Virksomhed ik
ke er afhængig af, at Midler er fremskaffet i Forvejen som f.Ex. 
for Sparekassernes Vedkommende, idet de blot ombytter private 
Obligationer, der som Regel er vanskelig omsættelige, med deres 
egne Papirer, som altid har en Pris.« Det er heri kreditforeninger
nes betydning i starten har ligget, idet kreditforeningerne lige så 
lidt som den øvrige institutionelle realkreditformidling skabte 
flere penge. Midt i 1870'erne, efter kreditforeningernes beståen i 
25 år, var kreditforeningsgælden såvel som sparekassernes udlån 
af underordnet betydning i forhold til den private gæld mand og 
mand imellem, og i »Kreditforeningsinstitutionen i Danmark« 



begrundes det med: »at saavel Landbrugets som Byggeriets Kapi
talefterspørgsel var betydelig mindre end den Kapital, der var til 
Raadighed som Følge af den store Opsparing, der havde fundet 
Sted under de udmærkede Landbrugskonjunkturer, som med 
kun mindre Afbrydelser fortsattes i næsten et halvt Aarhundre
de.«, og om lånemulighederne siges det videre: »Penge var gan
ske vist i Overensstemmelse med Verdensmarkedet ikke billige, 
men de Laantagere, der kunde byde traditionel Sikkerhed, var 
ogsaa i Stand til at opnaa Laan til Markedsrenten enten gennem 
Institutterne eller gennem private, der normalt ikke som tidligere 
kunde tiltvinge sig ubillige Fordele som Følge af Konkurrencen 
med Institutterne.«, sluttelig konkluderes: »Kreditforeningerne 
kom saaledes i dette Tidsrum først og fremmest til at udøve en 
stabiliserende Indflydelse paa Ejendomsmarkedet med den deraf 
følgende Sikring af Produktionen, medens Tilførslen af Kapital 
foreløbig kom i anden Række, da Kapitalen var tilstede i de fleste 
Egne.« 

Hvad angår byggeriet i København, har der også her været ri
gelig kapital at dømme efter den institutionelle långivnings stør
relse sammenlignet med det mulige belåningsgrundlag; og hvad 
angår den mulighed, der med kreditforeningernes fremkomst var 
åbnet for egentligt storbyggeri, synes den end ikke at have været 
benyttet før langt senere, sådan som de tidligere omtalte nyere 
undersøgelser af byggeriets organisation viser. 

Københavnsk byggeri havde allerede siden 1797 haft en institutio
nel kreditmulighed gennem Kreditkassen for Husejere i Kjøben
havn, men udlånet herfra havde ligget på et nogenlunde fast stade 
gennem første halvdel af 1800-tallet, ikke stigende, men tvært
imod tidvis faldende. I 1850 udgjorde Kreditkassens udlån som 
omtalt kun ca. 13 mill. kr. Gennem 1850' erne øgede Kreditkassen 
sit udlån med ca. 3 mill. kr., og ved udgangen af dette årti havde 
»Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter«, som den 
eneste i København virkende kreditforening, her et udlån på ca. 
12 mill. kr. Nationalbanken og livsforsikringsselskaberne øgede 
gennem 1850'erne deres samlede udlån mod pant i fast ejendom i 
hele landet med ca. IO mill. kr., hvor stor en del heraf, der var pla
ceret i København vides ikke, men under omtalen af byggeriets fi
nansiering i »Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne« er livs
forsikringsselskaberne slet ikke nævnt som mulige långivere, og 
om Nationalbankens medvirken i finansiering af det københavn
ske byggeri er det konkluderet, at med en så lille tilvækst i udlånet 
som 3 mill. kr. i perioden for landet som helhed, kan den ikke ha
ve haft nævneværdig indflydelse. Indtil Bikubens oprettelse i 
1857 var Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn den eneste af sin 
slags i byen; og i modsætning til sparekasserne rundt om i landet 
havde denne sparekasse kun et lille udlån mod pant i fast ejen
dom - kun ca. 1 mill. kr. midt i 1850'erne - og hvad angår Biku
ben, ligger det i sagens natur, at den ikke kan have nået nogen 
større udlånsvirksomhed i 1860. I »Københavns forstadsbebyg
gelse i 1850'erne« er for fuldstændighedens skyld yderligere om
talt en mulig, men antagelig meget lille lånemulighed gennem så
danne institutioner som Overformynderiet og Københavns 
Brandforsikringsselskab. Alt i alt kan der således for Køben
havns vedkommende konstateres en helt sikker stigning i udlån 
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mod pant i fast ejendom på ca. 15 mill. kr. i tiden 1850-1860. Her
til skal så lægges en skønnet del stammende fra de øvrige nævnte 
institutioner, sandsynligvis er der kun tale om 2-3 mill. kr. sam
menlagt. 

Denne vækst i den institutionelle realkreditgivning skal sam
menholdes med, at brandassurancesummen for byens bygnings
masse i samme tiår voksede med ca. 50 mil. kr., og hertil skal også 
lægges væksten i brandassurancesum for Frederiksberg, ca. 5 
mil. kr., idet Østifternes kreditforenings udlån på ca. 12 mil. kr. 
også omfatter lån givet her; faktisk må hertil endnu lægges 
brandassurancesummens vækst i Gentofte, Hvidovre, Rødovre, 
Amager og hele nordre birk, idet også lån givet her, indgår i de 
nævnte 12 mil. kr., men det er ikke gørligt, da summerne ikke 
kendes, og det har sikkert heller ikke haft den helt store indflydel
se, fordi der i disse områder var spredt, landlig bebyggelse. 

Udfra denne sammenligning vil det fremgå, at selvfinansiering 
og långivning mand om mand imellem stadig må have været de 
vigtigste finansieringskilder for byggeriet i København i dette 
tidsrum, selv om også kreditforeningen havde placeret sig stærkt 
som ny finansieringsmulighed. 

Det er på denne baggrund, at der indledningsvis er talt om 
»den jævne udviklings betragtningsmåde«, når det gælder byg
geriets finansiering før og efter 1850. Virkningen af kreditfor
eningernes fremkomst i 1851 for det københavnske byggeri svarer 
fuldstændig til Kreditkassens virkning et halvt århundrede før, 
men til forskel herfra fik kreditforeningerne siden hen større be
tydning; hvor Kreditkassen i løbet af forholdsvis få år nåede op 
på en udlånssum, der var stort set uændret helt hen til efter mid
ten af 1870'erne, øgede Østifternes kreditforening sit udlån i en 
jævn takt i tiden efter 1860, og i 1875 var den samlede restgæld i 
hovedstadsområdet kommet op på ca. 40 mil. kr. Kreditkassens 
udlån var samme år ca. 15 mil. kr., og i disse to institutioner var 
der altså tilsammen indtegnet lån for ca. 55 mil. kr., en vækst i 
udlån siden 1860 på i alt ca. 27 mil. kr., som skal sammenholdes 
med den samtidige stigning i brandassurancesum på ca. 115 mil. 
kr. for Københavns og Frederiksbergs vedkommende. 

Den institutionelle långivning i hovedstadsområdet var altså i 
dette tidsrum på det nærmeste fuldt sammenlignelig med forhol
dene i 1850'erne, og det på trods af at netop hovedstaden havde 
oplevet et opsving i byggeaktiviteten i slutningen af 1860'erne, 
som ikke blev landet i øvrigt til del. Heller ikke den for hele landet 
gældende store byggeaktivitet i midten af 1870' erne blev i særlig 
grad finansieret via kreditforeningerne, selv om de på dette tids
punkt var begyndt at blive anerkendte som en naturlig del af det 
institutionelle kreditmarked. 

For Københavns/hovedstadsområdets vedkommende havde 
der netop i forbindelse med 1870' ernes store byggeaktivitet vist 
sig et behov for en større grad af institutionel långivning, og det 
førte til oprettelsen af Kreditforeningen af Grundejere i Kjøben
havn og Omegn, også blot kaldet Københavns kreditforening. 
Det sagdes bl.a., at de københavnske grundejere i Østifternes 
kreditforening ikke ønskede konkurrence fra nye grundejere, og 
derfor dels gav for små lån i forhold til det opnåelige, og dels ved 
den administrative praksis i behandling af lånesager chikanerede 
nye grundejere. Så direkte er det dog ikke udtrykt i Københavns 



kreditforenings jubilæumsskrift fra 1907, hvori baggrunden for 
foreningens oprettelse i 1882 bl.a. er begrundet med følgende: 

»Med en vis Berettigelse kunde det anføres, at Grundejerne i Kjø

benhavn havde Krav paa at faa deres egen Kreditforening, som 
allerede paa Forhaand maatte tænkes at kunne uddanne Øret for 
det i den store Stad bankende Pulsslag, indøve Øjet til at se Tin

genes rette indbyrdes Stilling og med Aarvaagenhed følge de 

vexlende Faser i Udviklingen for derved at benytte det heldigste 
Moment til Fremme af Grundejernes Tarv. En særlig Kreditfor
ening for Kjøbenhavn maatte fremfor en Forening med blandede 

eller mere forskelligartede Interesser have Chancer for paa sam
me Tid at kunne blive en Fører for og en Fortolker af de kjøben

havnske Grundejeres Interesser og opfylde Kravene fra det hur
tigtvirkende Forretningsliv i Hovedstaden.«, og senere hedder 

det: »Det er dog under Meningernes Brydning iøjnefaldende, at 
man i visse Kredse ikke ret har haft Blik for, hvilket ypperligt 

Grundlag en Kreditforening for Kjøbenhavn og Omegn besidder 
allerede i Landomraadets sjeldne Beliggenhed. Intet andet Sted 

er Betingelserne for Grundejendommenes Værdistigning i den 

Grad til Stede.« 
Uanset ordvalget er meningen dog klar nok. Østifternes kredit

forening havde gennem tiden oparbejdet den praksis kun at give 

lån på ca. 2/s af brandassurancesummen, hvilket skal sammenhol
des med, at den lovfæstede låneramme var 3/s af vurderingssum

men, som altså er højere end brandassurancesummen. Køben
havns kreditforening havde som mål bl.a. at fylde lånerammen 

bedre ud og allerhelst helt. Men for ikke at fremstå som en usik
ker kreditformidler i sammenligning med Østifternes kreditfor
ening, holdt Københavns kreditforening sig i sin långivning også 
pænt inden for rammerne, og lånene gennem den nye kreditfor

ening lå på ca. Vi af brandassurancesummen. Selv om denne ud

videlse af lånemuligheden i sig selv ikke var revolutionerende, fik 
Københavns kreditforening dog straks stor søgning, bl.a. fra de 

grundejere, der følte sig dårligt behandlet af Østifternes kredit
forening, og konkurrencen de to foreninger imellem medførte da 
også, at Østifternes kreditforening i tiden efter udvidede sin lån
givning. 

Men også i administrativ henseende fik Københavns kreditfor

ening betydning for udviklingen i den institutionelle kreditgiv
ning, idet denne forening indførte den praksis at belåne ejen

dommene umiddelbart efter færdiggørelsen, hvor Østifternes 
kreditforening i lighed med de øvrige kreditforeninger altid hen
lagde låneforretningerne til terrninsdagene; og på denne måde 

modgik Københavns kreditforening tendensen mod lavere kur

ser, som var en naturlig følge af det store udbud af obligationer 
omkring terminerne. Også denne konkurrence måtte Østifternes 

kreditforening, såvel som de øvrige foreninger imødegå. 
Endelig kan det med en vis ret siges, at det var Københavns kre

ditforening, der lagde grunden til de senere hypotekforeninger, 
fordi det med denne kreditforenings oprettelse og hurtige vækst 

var påvist, at der eksisterede et større lånebehov i institutionel 

form end de efterhånden enerådende kreditforeninger kunne op
fylde inden for den lovfæstede låneramme. Og i stedet for at ud

vide lånerammen for kreditforeningslån, og dermed typisk 1. pri
oritetslån, indførtes yderligere en realkreditinstitution under 
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Fig. 1.52. Den institutionelle realkreditgivnings stigen
de betydning for byggeriets finansiering 1850-1905 ud
trykt ved restgældens procentuelle størrelse i forhold 
til brandassurancesum, øverst ekskl. Kreditkassen for 
Huseiere i Kjøbenhavn og nederst inkl. A - hoved
stadsområdet. B - landets byer under et (V. Schou: 
»Byggevirksomheden i Danmark i de sidste 75 Aar«, 
T. Glud: »Kreditforeningens Historie i Danmark« og 
E. Andersen: »Kreditkassen for Huseiere i Kjøben
havn«). 
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Fig. 1.53. Det årlige antal nyoptagne 1. prioritetslån 
(A) og det årligt antal færdiggjorte bygninger i Køben
havn (B) 1876-1907 (»Statistiske Oplysninger om Sta
den Kjøbenhavn«). 
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navn af hypotekforeninger, som inden for 3A af vurderingssum
men typisk kom til at stå for formidlingen af 2. prioritetslån i in
stitutionel form. Den første hypotekforening i landet var Køben
havns hypotekforening, der oprettedes i 1895, og det ovenfor 
nævnte om Københavns kreditforenings betydning i så hen
seende fremgår også af, at det var samme personkreds, der stod 
bag foreningens oprettelse. Eftersom det naturligt nok var I. pri
oritetslånene, der havde størst vægt i realkreditformidlingen, fik 
Københavns hypotekforening ikke samme umiddelbare betyd
ning ved sin oprettelse, som i sin tid kreditforeningerne trods alt 
fik. 

I slutningen af 1870'erne begyndte Kreditkassen for Husejere i 
Kjøbenhavn igen at føre en mere aktiv rolle i sin udlånspolitik, 
men ikke i samme omfang som kreditforeningerne, og heller ikke 
som den senere oprettede nye hypotekforening. 

Således var den samlede restgæld i de 4 københavnske realkre
ditinstitutioner af betydning i 1905 kommet op på ca. 435 mil. 
kr" hvor restgælden i 1875 havde udgjort ca. 55 mil. kr., en vækst 
på ca. 380 mil. kr. I samme tidsrum var brandassurancesummen 
for Københavns og Frederiksbergs bygningsmasse steget fra ca. 
295 mil. kr. til ca. 1.100 mil. kr" en vækst på ca. 805 mil. kr. Når 
alene væksten i institutionel realkredit sammenlignes med væk
sten i brandassurancesum, er der altså udpræget forskel mellem 
første og anden halvdel af tidsrummet fra 1850 til 1905. Imidlertid 
må der i en vurdering af de nye realkreditmuligheders betydning 
for byggeriet tages hensyn til, at optagelse af lån mod pant i fast 
ejendom ikke nødvendigvis og sikkert langt fra i alle tilfælde var 
begrænset til lånoptagning i nybyggede ejendomme. Det er der
for en tilsnigelse at sammenholde denne del af långivningen alene 
med væksten i brandassurancesum, idet også hele den eksisteren
de bygningsmasse og jord i øvrigt udgjorde et muligt belånings
grundlag. 

V. Falbe-Hansen oplyser således i »Danmarks Statistik I«, at i 
1865 regnedes der med, at de københavnske ejendomme var ca. 
40 pct. mere værd end brandassurancesummerne, hvilket var ud
fundet af en kommission, nedsat til at overveje en ændring af 
ejendomsskatterne. Nogenlunde samme resultat kom Falbe
Hansen selv til i midten af 1880'erne efter indhentning af oplys
ninger i forskellige pengeinstitutter i forbindelse med låneforret
ninger; mere specifikt siges det, at vurderingssummerne i den in
dre by gennemsnitlig lå ca. 50 pct. højere end brandassurance
summerne, og i forstæderne (Brokvartererne) ca. 20 pct. højere -
i de nærmeste dele af forstæderne var vurderingssummerne dog 
helt op til 40 pct. højere end brandassurancesummerne, således 
f.eks. på Frederiksberg. Falbe-Hansen sætter derefter værdien af 
ejendomme i København i 1884 til ca. 560 mil. kr" hvilket skal 
sammenlignes med, at brandassurancesummen samme år var ca. 
408 mil. kr. Og det giver altså også i 1884 tilnærmelsesvis ca. 40 
pct. højere vurderingssum end brandassurancesum. 

I 1850 udgjorde den institutionelle realkreditgivning i hovedsta
den ca. 1

/10 af bygningsmassens brandassurancesum, idet der kun 
er medregnet lån givet gennem Kreditkassen; i 1905 udgjorde ud
lånet gennem de 4 ovennævnte institutioner ca. 2/s af brandassu
rancesummen. Set i sammenligning med den samlede brandassu-
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Fig. 1.54. Byggeriets belåningsforhold. Al - brand
assurancesum København og Frederiksberg, A2 -
brandassurancesum København 1850-1905. Bl - sam
lede panthæftelser København og Frederiksberg 1890-
1905, B2 - samlede panthæftelser København 1875-
1905. C- D+E+F+G. D-hovedstadsområdets an
del af restgæld i Østifternes Kreditforening 1852-1905. 
E - restgæld i Kjøbenhavns Kreditforening 1883-1905. 
F - restgæld i Kreditkassen for Huseiere i Kjøbenhavn 
1850-1905. G - restgæld i Kjøbenhavns Hypothekfor
ening 1896-1905 (V. Schou: »Byggevirksomheden i 
Danmark i de sidste 75 Aar«, »Statistiske Oplysninger 
om Staden Kjøbenhavn«, E. Andersen: »Kreditkas
sen for Huseiere i Kjøbenhavn«, V. Bindslev: »Kredit
foreningen af Grundejere i Kjøbenhavn og Omegn« 
og T. Kristensen: »Haandbog i Kredit- og Hypotek
foreningsforhold«). 

rancesum var stigningen i den institutionelle realkreditgivning 
nogenlunde jævnt stigende gennem dette tidsrum, sådan som det 
fremgår af fig. 1.52. I samme takt er den tidligere næsten enerå
dende private långivning mand og mand imellem altså mindsket i 
betydning. Men som det vil ses, var det i 1905 stadig egenkapital 
og/ eller den private långivning, der hovedsagelig finansierede 
byggeriet, og det endda under den forudsætning at hele lånoptag
ningen i institutionel form kom byggeriet til gode. 

Som illustration af realkredittens betydning i almindelighed kan 
henvises til, at der i perioden 1876-1907 årligt blev optaget om
kring 3 gange så mange 1. prioritetslån, som antallet af færdig
gjorte bygninger og dermed mulige 1. prioritetslån i sådanne -
jvf. fig. 1.53. Selv om der udfra det foreliggende materiale (fra 
»Statistiske Oplysninger om Staden Kjøbenhavn I-VII«) ikke 
kan siges noget om i hvilken udstrækning den øvrige ;;, af 1. prio
ritetslånene har været anvendt i forbindelse med byggeri, f.eks. 
som håndværkeres og materialeleverandørers driftskapital, og 
selv om der er tale om antal af lån og ikke størrelse af lån, gives 
der dog hermed et billede af i hvilken udstrækning byggeriets en
delige finansiering kan have lagt beslag på realkreditten i dette 
tidsrum. Hvad angår tiden før 1876, findes ikke tilsvarende let til
gængelige oplysninger, men det må formodes, at forholdene ikke 
har været meget anderledes. 

Hvor stor en del af byggeriets finansiering der skyldes egenkapi
tal i anden halvdel af 1800-tallet, er ukendt, men som udtryk her
for kan man med en vis grad af sandsynlighed udgå fra en sam
menligning mellem de samlede panthæftelsers størrelse og stør
relsen af brandassurancesummen. Det skal dog straks siges, at 
det er klart, at der herved kun kan siges noget helt nøjagtigt om i 
hvor stor udstrækning, fast ejendom har været grundlag for lån
givning. I tiden fra 1875 til efter århundredeskiftet er de samlede 
panthæftelser i københavnske ejendomme årligt opgjort i »Stati
stiske Oplysninger om Staden Kjøbenhavn«, og det fremgår her
af, at panthæftelserne i 1875 udgjorde ca. 85 pct. af bygnings
massens brandassurancesum; i slutningen af 1870'erne voksede 
prioritetsgælden, og midt i 1880'erne var prioritetsgælden tæt 
ved at være af samme størrelsesorden som brandassurancesum
men. Her holdt den sig frem til sidst i 1890'erne, og omkring år
hundredeskiftet oversteg prioritetsgælden brandassurancesum
men, men faldt dog igen under kort efter - jvf. fig. 1.54. Hvad an
går tiden før 1875 findes ikke publicerede oplysninger i lignende 
let brugelig form, men det må formodes, at panthæftelser i fast 
ejendom i tiden fra 1850 og frem til 1875 har vist en nogenlunde 
tilsvarende udvikling, som efter 1875. Hvis denne formodning 
holder, har der i hele perioden været tale om en stigning i de sam
lede panthæftelser, der svarer til stigningen i den institutionelle 
realkreditgivning. Og der har tilsvarende været tale om en falden
de grad af selvfinansiering gennem dette tidsrum, men det er 
tvivlsomt om selvfinansieringen omkring midten af 1800-tallet 
virkelig også har været så stor, som denne tilbageregning antyder. 

Den foran givne beskrivelse af i hvor stor udstrækning den insti
tutionelle realkreditgivning har haft betydning for det køben-
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havnske byggeri i anden halvdel af 1800-tallet, omfatter alt byg
geri, og altså ikke kun etageboligbyggeriet, fordi dets andel af så
vel brandassurancesum som realkredit ikke findes opgjort sær
skilt. Imidlertid udgjorde etageboligbyggeriet langt den over
vejende del af tidens byggeri, og når hertil lægges, at erhvervs
byggeriet, som principielt kan sammenlignes med etageboligbyg
geriet i karakter af investeringsobjekt, sandsynligvis har gjort 
brug af de samme finansieringsmetoder, er det forstyrrende ele
ment i denne beskrivelse begrænset til offentligt byggeri og bolig
byggeri i øvrigt, f.eks. i regi af byggeforeninger og social-filantro
piske selskaber, hvortil så kommer villabyggeriet. 

I den udstrækning det offentlige som bygherre ikke har været 
selvfinansierende, har det sikkert først og fremmest optaget lån 
gennem institutter som Nationalbanken, forsikringsselskaber, 
overformynderiet osv., dels fordi det offentlige byggeri gav mak
simum af sikkerhed for lån, og dels fordi der ikke kunne blive tale 
om videresalg. 

Arbejdernes Byggeforening, der bl.a. stod for »Kartoffelræk
kerne« ved Sortedamssøen, var helt til århundredeskiftet den 
eneste af sin slags, og den opererede kun med egenkapital tilveje
bragt ved medlemmernes indskud. Omkring århundredeskiftet 
opstod en række byggeforeninger rundt om i de indlemmede di
strikter, men deres byggerier finansieredes på tilsvarende måde 
som det private etageboligbyggeri, dvs. ved kreditforeningslån, 
ved at håndværkere og materialeleverandører indestod med en 
del af deres fordringer i en årrække efter færdiggørelsen, ved hy
potekforeningslån, og endelig også i nogle tilfælde ved statslån. 

Hvad angår de filantropiske byggeforetagender var der tale om 
flere forskellige finansieringsmåder, heraf var der for en dels ved
kommende tale om egenkapital, tilvejebragt på aktieselskabsba
sis eksempelvis, men også under andre former; i andre tilfælde 
skaffedes midlerne ved lån. Således var Lægeforeningens Boliger 
ved Øster Alle finansieret ved midler fra Statsanstalten for Livs
forsikring og fra Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn; grun
den blev overladt vederlagsfrit af Københavns kommune. 

Boliger i byggeforeningshuse og filantropiske byggerier finan
sieret udelukkende ved egenkapital udgjorde imidlertid så lidt 
som 2-3 pct. af den samlede boligbestand, og regnet efter areal 
var tallet endnu mindre, fordi der var tale om små boliger. 

Selv om man umiddelbart ville formode, at villabyggeriet på 
den tid var selvfinansieret, har det ikke altid været tilfældet. I 
»Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne« er opgivet, at de 
tre villaer, der opførtes på Blågårdsterrænet ud mod Peblingesø
en delvis finansieredes ved lån dels i et forsikringsselskab og dels 
fra statskassen (!), ganske vist via Marineministeriet, hvor den 
pågældende bygherre (en søkaptajn) havde ansættelse. Disse til
fælde er sikkert ikke enestående, hverken på den tid eller senere, 
og også villabyggeriet har i en eller anden udstrækning lagt beslag 
på institutionel långivning, omend i mindre grad end det øvrige 

. boligbyggeri. 
Alt i alt kan det offentlige byggeri og boligbyggeriet i øvrigt ik

ke i overvældende grad ændre på det givne billede af de »nye« re
alkreditmuligheders benyttelse i det københavnske etagebolig
byggeri. 



Byggeteknik 
Som det er nævnt indledningsvis var midten af 1800-tallet ikke 
skelsættende i byggeteknisk henseende, hvad angår etagebolig
byggeriet, og 1800-tallet ud og langt ind i vort århundrede var de 
to materialer træ- og murværk altdominerende, som det også 
havde været tilfældet tidligere. Som førhen blev disse bygninger 
også i anden halvdel af 1800-tallet opført med bærende, langs
gående yder- og indervægge, og de tværgående vægge var princi
pielt blot sideafstivende, omend indvendige vægge af bindings
værk i en vis udstrækning deltog i bæringen af etageadskillelserne. 

Siden midten af 1700-tallet og i hvert fald efter den store brand 
i 1795 var alt byggeri i København opført med grundmurede yder
vægge og i langt de fleste tilfælde med indervægge af udmuret 
bindingsværk. Denne situation ændredes først radikalt med 
fremkomsten af byggeloven af 1889, hvorefter bjælkelags bæren
de indervægge og vægge omgivende de lovbefalede trapper for
dredes udført af grundmur, og herefter forsvandt den udmurede 
bindingsværksvæg som indervæg i etageboligbyggeriet, og den 
erstattedes af bræddeskillevægge i alle tilfælde, hvor der ikke var 
krav om brug af grundmur. Dette medførte dog ikke egentlige 
ændringer i den anvendte byggeteknik, idet der blot blev tale om 
en forskydning af forholdet mellem de to store byggefags - mu
rernes og tømrernes indsats, og hvad tømrerne mistede i byggeri
ets første fase ved bindingsværksvæggenes forsvinden, genvandt 
de i en vis grad i den anden fase ved den udstrakte brug af bræd
deskillevægge. 

Fundering af etageboligbyggeriet fra anden halvdel af 1800-
tallet foregik som førhen enten ved brug af sten- eller træfunda
menter, blot blev de traditionelt anvendte fundamenter af natur
sten afløst af fundamenter opmuret af teglsten. Brug af funda
menter af beton fremstillet på basis af Portland-cement fik først 
sent i århundredet nogen udbredelse i dette byggeri. 

Etageadskillelser havde siden de tidligste tider været udført 
som træbjælkelag, og denne konstruktion vedblev at være den 
almindeligt brugte i etageboligbyggeriet et godt stykke ind i vort 
århundrede, selv om også jernbjælkelag i form af det såkaldte 
kappedæk, hvor murede buer spænder mellem jernbjælker, 
vandt nogen indpas som kælderdæk, og jernbjælker i øvrigt 
fandt anvendelse i de dele af bjælkelag, hvor de var en nødven
dighed af hensyn til bæring af karnapper. Fremkomsten af jern
betondæk op mod århundredeskiftet fik ingen større indflydelse i 
boligbyggeriet før længe efter, men blev straks efter århundrede
skiftet krævet brugt i de dele af bjælkelag, der dannede gulv for 
vådrum. 

Tagværker opbyggedes i lighed med tidligere som trækon
struktioner, og i boligbyggeriet fik jern som konstruktionsmate
riale til tage ingen betydning. Som før anvendtes også i anden 
halvdel af 1800-tallet tegl til tagdækning, men skifer vandt stigen
de udbredelse på teglets bekostning i denne periode, og i forbin
delse med nyskabelsen - Københavnertaget - fik dækning med 
zink af dets næsten vandrette tagflader stor betydning. 

I installationsmæssig henseende var der dog tale om en skel-
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sætning midt i 1800-tallet, som det er beskrevet foran: etagebo
ligbyggeriet fra anden halvdel af århundredet havde indlagt vand 
og afløb fra alle køkkener, belysning ved gas benyttedes i stor ud
strækning, og med tilladelsen til brug af »snevre« skorstensrør 
blev det almindeligt, at hvert beboelsesrum havde opvarmnings
mulighed. Tilkomsten af disse installationer fik imidlertid ikke 
indflydelse på den anvendte byggeteknik, de mindre rør for vand 
og gas som regel førtes frit og afløb fra køkkenvaske var placeret 
udvendigt, blot betød de flere skorstensrør en tilsvarende større 
mængde udvekslinger i bjælkelagene. 

Anden halvdel af 1800-tallet er kendetegnet ved en stadig stigen
de anvendelse af maskiner i produktionen og erstatning af mu
skelkraft med andre energiformer ved dampmaskiner, senere gas
og petroleumsmotorer og sidst elektriske motorer; men denne 
ændring i produktionen slog kun delvis igennem i byggeriet, og 
faktisk kun hvad angår materialefremstillingen. Selve arbejdet 
med opførelse af bygninger berørtes kun undtagelsesvis heraf, og 
slet ikke når det gjaldt opførelsen af almindeligt boligbyggeri. 

Som førhen foregik udgravningen af byggegruben ved hånd
kraft; første gang der herhjemme anvendtes gravemaskiner un
der navn af ekskavatorer, var ifølge tidsskriftet »Ingeniøren« fra 
6. januar 1894 ved jordarbejder i forbindelse med flytning af Sla
gelse jernbanestation i 1890, og sådanne maskiner, der var spor
bundne, fandt herefter anvendelse ved større anlægsarbejder, 
f.eks. ved anlægget af Københavns frihavn i begyndelsen af 
1890'erne, men inden for almindelig husbygning var udgravning 
ved håndkraft det normale langt op i vort århundrede. 

Opmuring af bygninger har ikke ændret sig siden det murede 
byggeri introduceredes - murerne måtte nødvendigvis lægge sten 
på sten; ganske vist har der været gjort forsøg med indførelse af 
forskellige former for muremaskiner for at sætte produktionen i 
vejret, således blev der allerede straks efter år 1900 i København 
demonstreret en mørtelhenlægningsmaskine, men dette så lidt 
som senere tiders forsøg på mekanisering af selve opmuringsar
bejdet har aldrig slået igennem. For murerarbejdet var den eneste 
ændring, at der i 1870'erne fremkom mørtelblandemaskiner her i 
landet, og at det fra slutningen af dette årti var muligt i Køben
havn at købe færdig fremstillet mørtel direkte fra kalkværkerne. 

Tømrernes arbejde med tildannelse - afbinding - afbjælkelag, 
bindingsværksvægge, tagværker og trapper foregik også ufor
andret ved håndkraft; alt det elektrisk drevne håndværktøj tøm
rerne i dag betjener sig af kom først frem i midten af vort århun
drede. Men i modsætning til murernes arbejde, var tømrernes 
udtryk for en meget høj grad af byggepladsuafhængighed - eller 
om man vil præfabrikationsgrad; når først en bygnings hoved
mål var fastlagt med fundamenternes færdiggørelse, foregik af
bindingen af tømrernes konstruktioner helt uafhængig af byg
gepladsens øvrige arbejder, og på grund af bebyggelsens tæthed 
som oftest et andet sted i byen. Tømrernes arbejde på byggeplad
sen var således begrænset til montering af de forud tildannede 
konstruktioner, samt i byggeriets afsluttende fase at forskalle lof
ter, opstille evt. bræddeskillevægge og udlægge gulve. Det eneste 
af tømrernes arbejder der blev udsat for mekanisering i anden 
halvdel af 1800-tallet, var fremstillingen af gulvbrædder; i løbet 



af 1870'erne var der i København oprettet så mange høvlerier og 
med en sådan kapacitet, at disse omkring 1880 rigeligt har kunnet 
overkomme at fremstille den mængde gulvbrædder, der fordre
des til københavnsk byggeri på denne tid, sådan som det kan ud
ledes af oplysninger herom i P. E. Miillers »Forelæsninger over 
Skovbrugs-Historie og -Statistik« (1882). Denne indenlandske 
forarbejdning af gulvbrædder var begunstiget af den førte told
politik, hvorefter alt træ der havde været udsat for videre bear
bejdning end den blotte savskæring, var belagt med høje indfør
selsafgifter, og denne s.ituation var gældende til efter århundrede
skiftet. 

Af de øvrige fags kompletterende indsats var det kun bygnings
snedkernes værkstedsarbejde, der overgik til mekaniseret pro
duktion, men det skete først sent i århundredet; P. E. Miiller 
konstaterer således i forannævnte bog om forholdene i så hen
seende i starten af 1880'erne: »Noget mindre Betydning har disse 
Værkers (dvs. de høvlerier der tilvirkede gulvbrædder) Fabrika
tion af Fodpaneler og lignende Varer med Ornamentprofiler.« 

Transporten internt på byggepladsen foregik som i tiden før 
ved muskelkraft; alle murematerialer blev båret op på stilladser
ne ad lange stejle stiger - løbebroer - af murerarbejdsmænd, de 
den gang benævnte sten- og kalkdragere. Denne mandskabskræ
vende transport blev i denne periode forsøgt ændret, men uden 
held, og i »Kortfattet Lærebog i Hus bygning« (1888) siges det her
om: »Man har ogsaa forsøgt med forskellige Hejseapparater at 
bringe alle Materialierne op paa Stilladserne; men det kan i Reg
len ikke betale sig, fordi de skulde snart føres til eet Sted, snart til 
et andet, og saadanne mekaniske Hjælpemidler bruges derfor 
sjældent undtagen ved Bygværker af stor Højde og ringe Om
fang, som Taarne og Fabriksskorstene.« Først et stykke efter år
hundredeskiftet begyndte denne transport at ændre karakter, og i 
»Husbygningslære I - Murarbejde« (1919) hedder det: »I de se
nere Aar er man ved høje Bygninger kommet indpaa at ophejse 
Materialierne i Stedet for at opbære dem. Hertil benyttes Eleva
torer eller Hejseværker, der anbringes i afbundne Hejsetaarne. 
Disse Taarne maa opstilles i fuld Højde samtidig med at Stillads
bygningen paabegyndes. Elevatorerne bringer Materialierne op 
til Stilladset paa bestemte Steder, hvorfra de saa fordeles.« Men 
som det fremgår, var det stadig kun den lodrette transport, der 
herved lettedes, og så sent som i 1950' erne var det ikke ualminde
ligt at se byggepladser, hvor løbebroer endnu anvendtes. 

Lidt anderledes stillede det sig med tømrernes transport af ma
terialer på byggepladsen; de grove tømmerstykker i bjælkelag, 
bindingsværksvægge og tagværker førtes op i bygningen ved 
hjælp af enkle kraner - hejsebomme, og brædder til lofter, væg
ge og gulve langedes i reglen op etagevis fra mand til mand. 

Transporten i byen til og fra byggepladsen undergik heller in
gen ændringer i denne periode, der benyttedes stadig heste- eller 
mennesketrukne vogne, og fremkomsten af »selvkørende vogne« 
i slutningen af 1890'erne fik først nogen betydning for den grove 
arbejdskørsel efter I. Verdenskrig. 

I løbet af anden halvdel af 1800-tallet fik Danmark et lands
dækkende jernbanenet, og for den landværts trafik generelt var 
det af enorm betydning, men for det københavnske byggeri spe
cielt fik denne nye transportform en begrænset og særlig betyd-
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ning: tidligere var al længere transport af mursten bundet til 
vandveje på grund af vejnettets utilstrækkelighed såvel som 
transportformen, og teglværker, der producerede til mere end det 
nærmeste opland, måtte derfor placeres ved kysterne; men med 
anlægget af de sjællandske jernbaner blev det muligt at udnytte 
de rige lerforekomster inde på øen, og i takt med udbygningen af 
jernbanenettet opstod en mængde teglværker i dets umiddelbare 
nærhed. Selv om København i stigende grad gennem perioden fik 
sine mursten med jernbanen fra værkerne inde på Sjælland, blev 
der dog århundredet ud og også efter sejlet sten til København, 
dels fra de traditionelle leverandører af teglmaterialer ved Flens
borg fjord, dels fra de eksisterende kystværker rundt om i landet, 
men også fra Sydsverige - og det særskilt fremhævede punkt un
der »Conditioner for Leverance af Muursteen« at »Steene, der 
ere vaade af Søvand, modtages ikke« i F. Meldahls »Om Bygge
foretagenders Gjennemførelse ved Licitation« (1867) var således 
stadig gældende. 

For transport af træ til København fik jernbanen først nogen 
betydning efter åbningen af færgeforbindelsen mellem Helsingør 
og Helsingborg i 1892, men langt ind i vort århundrede var sø
værts transport af træ det almindeligste - under 1. Verdenskrig, 
hvor der var mangel på skibe, havflådedes træ endog til Køben
havn helt fra bunden af den Botniske bugt - og derfor kunne også 
den traditionelle kvalitetsbetegnelse af træ efter oprindelses- og 
dermed udskibningssted endnu være gældende på den anden side 
af århundredeskiftet. 

Til trods for den store grad af lighed mellem københavnsk bygge
ri fra anden halvdel af 1800-tallet og tiden før, når det gælder den 
anvendte byggeteknik i bred forstand, er der dog forskelle, men 
de er i almindelighed ikke umiddelbart iøjnefaldende: det er dels 
sådanne som skyldes byggelovgivningens krav, og som dermed 
kan tidsfæstes nøjagtigt, og dels andre der står som resultater af 
en gradvis udvikling, og som kan henføres til ændringer enten i 
udførelsesmæssig praksis eller i materialefremstilling og -udbud, 
og selvfølgelig i vekselvirkningen her imellem, og som dermed 
ikke kan tidsfæstes nøjagtigt - i hvilket omfang der er tale om 
forskelle og baggrunden herfor, vil fremgå af de efterfølgende 
nærmere beskrivelser af hver af de primære bygningsdele: yder
og indervægge, fundamenter, etageadskillelser og tage; her skal 
blot gives nogle eksempler: 

Allerede med de foreløbige byggeregulerende bestemmelser fra 
1854 var størst tilladelige hældning af tage blevet fastlagt til 45 
grader, og denne største hældning blev videreført i byggeloven af 
1856 og de følgende byggelove; en sådan hældning er på grænsen 
af det forsvarlige for de den gang almindeligt brugte teglhængte 
tage, og lovgivningens krav betød et brud med almindelig udfø
relsesmæssig praksis, hvorefter tage dækket med tegl som regel 
var blevet givet en hældning på omkring 50 grader. 

Som eksempel på en ændring i udførelsesmæssig praksis, der 
allerede var startet i begyndelsen af 1800-tallet, men som først 
blev helt åbenbar i byggeriet i anden halvdel af århundredet, skal 
her nævnes inddelingen af bjælkelag. I det rene bindingsværks
byggeri var bjælkeinddelingen taktfast og bestemt af bygninger
nes fagvise opbygning; denne taktfaste bjælkeinddeling gik i arv 



til det efterfølgende byggeri med grundmurede ydervægge, men i 
konsekvens af den manglende binding i konstruktionsmæssig 
henseende mellem grundmurede facadevægge og bjælkelag og 
også på grund af den stigende anvendelse af forskallede og pudse
de lofter opblødtes den taktfaste bjælkeinddeling, og i byggeriet 
fra anden halvdel af 1800-tallet inddeltes bjælkelagene efter fore
kommende rumstørrelser og under iagttagelse af byggelovgivnin
gens krav om en gennemsnitlig bjælkeafstand på 1 Yz alen. 

Et andet eksempel på ændring i udførelsesmæssig praksis, som 
først fandt sted i løbet af anden halvdel af 1800-tallet, er overgan
gen fra at opbygge tagværker i direkte forbindelse med tagbjæl
kelaget ved at sætte hvert spær i tagbjælkerne med tap, til at sad
le spærene over remme, hvilende på tagbjælkelagets bjælkeen
der. 

I løbet af anden halvdel af 1800-tallet forekom store ændringer 
i en del af byggematerialefremstillingen, og der tilkom også nye 
materialer. Således betød fremkomsten af Portland-cement på 
det danske marked i 1850'erne lidt af en revolution inden for mu
rerfaget, som dog ikke på en gang blev kendelig; det tog sig dels 
udtryk i det rent tekniske, at man med Portland-cementen havde 
et langt stærkere (hydraulisk) bindemiddel ved tilberedning af 
mørtel og beton end tidligere kendt, og dels i fremstillingen af 
Portland-cement baserede kunstige sten til udsmykning af byg
ninger. Også denbegyndende maskinelle fremstilling af mursten, 
som medgav en langt større grad af formstabilitet, var en æn
dring af stor betydning, som i sidste ende medførte fremkomsten 
af »verblendern facaderne. Overgangen fra manuel til maskinel 
bearbejdning og formning af leret og fra brænding i periodiske 
ovne til brænding i kontinuerligt virkende, havde i sig selv ikke 
indflydelse på udførelsen af murværk, men betød på længere sigt 
en jævnere kvalitet af produktet. 

Inden for tømrerfaget var ændringer i materialefremstillingen 
mindre åbenbare; her var udgangsmaterialet i langt højere grad 
naturgivent, og indførelsen af maskinelle bearbejdningsmetoder 
betød i reglen kun, at de manuelle forsvandt. Men som et eksem
pel på at også en sådan blot erstatning af kraftkilder i sidste ende 
fik betydning for håndværksmæssig praksis, kan tilvirkning af 
gulvbrædder ses. Den nu brugte udformning af gulvbrædder 
med fjer og not forskudt mod bræddernes underside er resultatet 
af et generelt fald i udgangsmaterialets kvalitet, som fandt sted 
over en årrække omkring århundredeskiftet; med denne forskyd
ning af fjer og not gives brædderne en større slidtykkelse, men 
derved er samtidig bræddernes over- henholdsvis underside fast
lagt allerede ved tildannelsen, og der er ikke levnet tømrerne mu
lighed for at lægge den side opad, der har den største slidstyrke, 
med mindre netop dette forhold har været afgørende ved tildan
nelsen, men med den faldende bræddekvalitet overgik man til på 
savværkerne at lade udseende få fortrin fremfor slidstyrke. 

Materialer 

I lighed med tidligere opførtes københavnsk etageboligbyggeri 
1800-tallet ud så godt som udelukkende med brug af materialerne 
træ og murværk til de bærende konstruktioner. Og som det var 
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tilfældet i den tidligere københavnske byggelovgivning, var disse 
materialers altdominerende rolle også naturligt afspejlet i de tre 
københavnske byggelove, der var gældende i anden halvdel af 
1800-tallet; dels var byggelovenes tekniske krav alene .henført til 
konstruktioner opbygget af disse materialer, og der fordredes 
stadsbygmesterens tilladelse til brug af alle andre materialer og 
hermed sammenhørende konstruktioner, dels var bestemmelser
nes udformning præget af en stor grad af underforståethed i hen
seende til materialevalg. Således var der f.eks. i alle tre byggelove 
foreskrevet brug af »Grundmur« til ydervægge, men i byggelove
ne af 1856 og 1871 fremgik det kun indirekte, at der hertil skulle 
anvendes murværk bestående af teglsten og kalk- eller cement
mørtel, idet der direkte var opstillet forbud mod anvendelse af 
»raa/ubrændte Steen, Leer eller Sæbegrus«, og de krævede mur
tykkelser var angivet i et nærmere bestemt stenmål, der svarede 
til det almindeligt brugte mål på mursten af tegl. Og hvad angår 
brugen af træ til eksempelvis bjælkelag, var det en så naturlig 
forudsætning, at bestemmelserne herom i byggelovene af 1856 og 
1871 end ikke indeholdt ordet træ - når det således gjaldt f.eks. 
krav til dimensionering af bjælkelag, taltes der i byggelovene blot 
om »Bielkerne i en Bygning«. 

Først i byggeloven af 1889 blev der rådet bod herpå ved bestem
melsen(§ 24): »Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Forskrif
ter for Udførelsen af Murværk og Tømmerværk, da forudsætte 
disse for det Førstes Vedkommende, at det udføres afhelbrændte 
Mursten i Kalkmørtel eller Cement, ... samt for det Sidstes Ved
kommende, at der til Tømmerværket benyttes sædvanlig godt 
Naaletræ, ... « Når bortses fra det tidligere gældende, specielt 
fremhævede forbud mod brug af lersten og -mørtel samt sæbe
grus, blev der hermed for første gang i københavnsk byggelovgiv
ning indført et mindstemål af kvalitetskrav til materialer, som gik 
videre end den generelle og gennem alle tre byggelove gående for
dring, at »Ethvert Bygningsarbeide skal udføres paa forsvarlig 
Maade, og dertil anvendes gode og paalidelige Materialier«. 
Imidlertid var denne bestemmelse i byggeloven af 1889 om udfø
relsen af mur- og tømmerværk ikke tænkt som en skærpelse, men 
blot en præcisering » .. " hvorved de vigtigste Forudsætninger, 
hvorfra Lovens Forskrifter om Dimensioner af Murværk og 
Tømmerværk er gaaet ud, nævnes ... «, som det hedder i de til
knyttede kommentarer, og det blev understreget, at paragraffen 
» ... have faaet et fyldigere Indhold, uden i Grunden at være un
dergaaet nogen væsentlig Forandring.« 

Når der i øvrigt henses til omfanget af tekniske bestemmelser i 
de tre byggelove, må disse få og meget generelt formede kvalitets
krav til materialer ses som udtryk for det unødvendige i at opstille 
videregående krav ved tilstedeværelsen af tilstrækkelig sikkerhed 
for et vist - rimeligt højt - kvalitetsniveau i kraft af de almindeligt 
forekommende, handelsførte materialer. 

Ud fra beskrivelser af materialerne og de krav der stilles til dem 
i samtidens byggetekniske litteratur, fremstår da også et billede af 
så godt som konstante forhold 1800-tallet ud, og på baggrund af 
det beskrevne materialeudbud og den hermed sammenhørende 
kvalitet synes det ikke at kunne have voldt de byggende nogen 
problemer at efterkomme almindeligt gældende kvalitetskrav. 
Og som materialerne fremstår i dag og kan iagttages ved nedriv-



ninger og ombygninger, er det et gennemgående træk, at man 
genfinder de i den byggetekniske litteratur forekommende kvali

tets beskrivelser; resultaterne af de endnu meget få dyberegående 

undersøgelser af tidens byggematerialer, foretaget med vor tids 
prøvemetoder, peger også mod et generelt set tilfredsstillende 

kvalitetsniveau. 

Efterfølgende nærmere beskrivelser af materialerne bærer nød
vendigvis præg af deres forskellighed - murværk som et sammen

sat, kunstigt fremstillet produkt, der overvejende var af hjemlig 
oprindelse, og hvis bestanddele i en vis udstrækning undergik 

ændringer i produktionen, kan dårligt beskrives analogt med det 

usammensatte, naturgivne produkt træ, der udelukkende var en 
importvare, og hvis bearbejdning til tømmer, som det brugtes her 

i landet, ikke undergik nogen ændring i denne periode. 

Teglsten, kalk og cement 

Ifølge 0. J. Rawerts »Kongeriget Danmarks industrielle Forhold 

fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848« (1850) fandtes i 
1847 i Danmark 778 teglværker med en samlet arbejdsstyrke på 
1600 arbejdere, men samtidig var det oplyst, at kun ca. 300 perso
ner mere eller mindre ernærede sig som »Tegl- og Kalkbrænde

re«, og det skyldtes, at »Denne Industrigreen udøves her i Landet 

til eget Behov, deels som Binæring, deels som Hovederhverv. Til 

eget Behov skeer det saavel ved flere Hovedgaarde rundt omkring 
i Provindserne, som ogsaa i flere Egne af Landet, hvor Bonden 

opfører sine Bygninger af brændte Steen, og hvor han har til
strækkeligt Brændsel, som oftest Mosetørv og tjeenligt Leer. Paa 
saadanne Steder opføres en simpel Ovn, som nedbrydes, naar 

Bygningen er færdig. Dette er især Tilfældet i den vestlige Dee! af 

Jylland. Her drives Teglbrændingen ogsaa og dertil hyppigen 
som Binæring i den Tid, der levnes fra Markarbeidet, i Ovne, der 

rummer fra 3000 til 50000 Steen, eller noget meer og hvori bræn

des 2 til 3 Gange om Aaret.« Det var dog kun en meget lille del af 
disse tæt ved 800 teglværker, der blev drevet som hovederhverv; 
Rawert opgiver således, at syv navngivne værker beliggende ved 

kysten af Sjælland mellem Vedbæk og Hellebæk tilsammen 

fremstillede ca. 4V2 mil. mursten i slutningen af 1840'erne, og 
dette skal sammenholdes med, at landets samlede produktion på 

denne tid var ca. 35 mil. stykker. 
Efter industritællingen i 1897 fandtes 671 teglværker i landet 

med en samlet stab på ca. 8.500 arbejdere; af disse var de 189 
større værker, og de producerede tilsammen ca. 330 mil. mursten 

årligt med en arbejdsstyrke på ca. 5.000 mand. Af de større tegl
værker udmærkede et sig - Frederiksholms Kalk- og Teglværk i 

Kongens Enghave ved København - med en årlig produktion på 
over 30 mil. sten, eller næsten lige så meget som landets samlede 

produktion et halvt århundrede før. Den totale produktion af 
mursten på dette tidspunkt findes ikke opgjort, men det er ifølge 

»Arkitekten« fra 20. oktober 1899 anslået, at de op mod 700 vær
ker havde en produktionskapacitet på tæt ved 500 mil. stykker 
årligt. 

Denne enorme produktionsfremgang havde sin baggrund dels i 

landbrugets overgang til brug af grundmurede bygninger, dels i 
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Fig. 2.01. Årligt forbrug af mursten i københavnsk ny
byggeri 1850-1917 beregnet ud fra et gennemsnitligt 
forbrug på 130 sten pr. kvadratalen etageareal. 

Snit 

Fig. 2.02. Æltevogn (E. J. Sommerfeldt: »Forelæs
ninger over Huusbygningskunsten I«, 1878). 
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det stadig stigende byggeri i byerne - jvf. fig. 2.01, der viser det 
beregnede årlige murstensforbrug alene i København - og den 
skyldtes for de større værkers vedkommende indførelsen af ma
skinelle bearbejdningsmetoder, og den betydning det havde, 
fremgår alene ved sammenligning mellem arbejdsstyrkens stør
relse midt i 1800-tallet og ved århundredeskiftet; på de ovenfor 
nævnte 189 værker fandtes da også ifølge statistikken tæt ved 300 
maskiner til formning af teglprodukter. 

I slutningen af 1840' erne kunne landets egne teglværker ikke 
tilfredsstille efterspørgslen - forbruget var på dette tidspunkt om
kring 50 mil. sten pr. år, og der importeredes altså ca. 15 mil. sten 
årligt, eller nær ved halvt så meget som egenproduktionen. På 
trods af den følgende tids stigning i de indenlandske værkers ka
pacitet indførtes dog århundredet ud stadig sten, men i forhold§:""-"""" 
vis aftagende mængder og sammenhørende med byggeriets op-og 
nedgangsperioder. Ved århundredeskiftet var importen faldet til 
mindre end 10 pct. af forbruget, som er anslået til op mod 400 
mil. sten årligt; forbruget var altså mindre end de danske værkers 
produktionskapacitet, og importen var da heller ikke længere en 
nødvendighed, men enten betinget af prisforhold eller af kvali
tetskrav, som de danske værker ikke mentes at kunne tilfreds
stille. 

Op til midten af 1800-tallet fremstilledes mursten og tagsten af 
tegl, som de var blevet det i århundrederne før: leret formedes 
manuelt i enkle træforme, de rå sten tørredes siden under åben 
himmel, og blev i mange tilfælde kun afdækket nødtørftigt ved 
regnvejr; behandlingen af leret inden formningen var som oftest 
begrænset til vintring - dvs. det opgravedes om sommeren/efter
året og blev lagt i bunker for i vinterens løb at være udsat for vejr
ligets bearbejdning - og en efterfølgende simpel æltning beståen
de i dyrs eller menneskers trampen rundt i leret, hvorved også evt. 
urenheder lugedes fra; men der var også værker, der havde ælte
maskine »som bestaaer af en Karre med 2 Hjul trukken af een 
Hest og saaledes indrettet, at Kjøresvenden, som sidder på Ax
len, kan lade Karren kjøre rundt i videre og engere Kreds paa det 
Sted, hvor Leret er henlagt«, således som Rawert i forannævnte 
værk beskriver denne proces. Brændingen foregik i periodisk vir
kende ovne; den første kontinuerligt brændende rundovn, der 
var opfundet af tyskeren Hoffmann i 1858, blev her i landet in
stalleret i slutningen af 1860'erne i Nivaagaard teglværk i Nord
sjælland. 

Sådan foregik teglstensfremstilling også efter århundredeskif
tet på mange af de mindre værker, men i løbet af anden halvdel af 
1800-tallet overgik de større til maskinel behandling og formning 
af leret, og de periodisk virkende ovne afløstes i vid udstrækning 
af de kontinuerligt brændende. Samtidigt hermed blev fremstil
lingen af teglprodukter en egentlig industri, drevet i store enheder 
i sammenligning med forholdene før 1850, som det er fremgået af 
foranstående statistiske oplysninger. 

Imidlertid var indførelsen af maskinelle bearbejdningsmetoder 
allerede så småt blevet påbegyndt omkring 1850; således skriver 
A. Nielsen i »Industriens Historie i Danmark« (1944): »Fabrik
listerne for 1855 viser, at de fleste Værker endnu havde Æltevog
ne, men ikke sjældent finder man dog i vedføjede Bemærkninger, 
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Fig. 2.03. Æltemølle (0. Pihl: »Anviisning til paa en 
ny og forbedret Maade, at anlægge og drive Tegl
verk«, 1802). 

Fig. 2.04. Manuelt betjent murstensmaskine vist på 
verdensudstillingen i London i 1851 (»Official despric
tive and illustrated Cataloque of the Great Exhibi
tion«, 1851. Den drivende kraft bag udviklingen af så
danne maskiner var først og fremmest ønSket orri billi
gere fremstilling af drænrør, derfor er maskinen vist 
indrettet til udpresning af drænrør, men den var i ka
taloget beskrevet som »Machine for screening the clay 
for manufacture of all kinds of drainage pipes and 
tiles, roofing and paving tiles, and hollow and solid 
bricks.«). 

Fig. 2.05. Murstensmaskirre fra begyndelsen af 
1880'erne beregnet til dampdrift; vore dages murstens
maskiner er tilsvarende udformet (F. Borup: »Tegl
værksindustri«, 1886). 

at Teglværket har Æltemølle, drevet ved Hestekraft, Drænrørs
maskine, Pressemaskine el. lign.« Æltemøller drevet ved heste
kraft, der blot bestod af en kasse, hvori en lodret aksel besat med 
knive og trukket rundt af hesten bearbejdede leret, var ikke en 
helt ny opfindelse på dette tidspunkt, sådanne findes allerede om
talt og anbefalet brugt af 0. Pihl i »Anvisning til, paa en ny og 
forbedret Maade at anlægge og drive Teglværk« (1802), hvori det 
bl.a. andet også blev fremhævet som en stor fordel at lade stene
ne tørre i egentlige tørrelader og ikke blot under interimistiske af
dækninger - endsige under åben himmel. Maskiner til formning 
af lerprodukter var derimod ganske ny i 1850'erne; sådanne ma
skiner var først blevet udviklet i årtiet før i England og Tyskland, 
og på »The Great Exhibition« i London i 1851 var kun et fåtal så
danne maskiner udstillet, af hvilke en i øvrigt blev indkøbt af den 
danske delegation, og siden videresolgt her i landet, som det er 
oplyst i »Quartalsberetninger fra Industriforeningen« 1852. Dis
se maskiners arbejdsmåde afveg ikke i princip fra nutidens, idet 
leret pressedes ud gennem et formgivende mundstykke, hvorefter 
den udpressede lerstreng afkortedes i passende længder på et 
bord bestående af rullelejer. 

I de følgende årtier har denne begyndende maskinelle formgiv
ning af sten dog ikke grebet voldsomt om sig, og E. J. Sommer
feldt kunne i »Forelæsninger over Huusbygningskunsten, I« 
(1878) konstatere: »Formningen eller, som den kaldes Strygnin
gen, skeer hyppigst ved Haandkraft«, og på dette tidspunkt var 
den hjemlige fremstilling af mursten efter V. Falbe-Hansen og W. 
Scharling »Danmarks Statistik« nået op på 150 mil. stykker årligt 
- altså mere end en firedobling af produktionen siden århundre
dets midte. Omsvinget i mekaniseringen af teglfremstillingen må 
være sket i de følgende årtier, og på den anden side af århundre
deskiftet kan E. Suenson i »Byggematerialer, III« (1911) da også 
sige: »Maskinstrygning er, som den hurtigste og billigste Frem
gangsmaade, mest benyttet.« Men selv efter århundredeskiftet 
var maskinstrygning forbeholdt de større værker, og de mindre 
kunne fortsat med fordel benytte håndstrygning, sådan som det 
fremgår af spørgsmål og svar i den læserservice »Nordisk Tids
skrift for Lervare- og Sten-Industri« (1904) havde - spørgsmål: 
»Jeg laver højst Vi Million Sten Aarlig, har hidtil haandstrøget, 
men agter at gaa over til Maskindrift. Hvilken Maskine skal jeg 
anskaffe og hvilken Trækkraft? Leren er meget haard, mager 
Mergel, men naar den bliver vintre!, lader den sig jo let ælte. Jeg 
har tænkt paa Hestemaskine, men saadanne bliver ikke anset for 
gode her paaEgnen.« Og svaret var: »Da Deres Lerer magert, vil 
De faa en Del Vanskeligheder med at faa det til at holde i Kanter
ne, naar det forarbejdes paa Maskine, og før De anskaffer en saa
dan, vil vi ialfald tilraade Dem at sende nogle Læs Ler hen til et 
andet Teglværk, hvor der er Maskine, for at prøve, hvordan De
res Ler lader sig forme. Der er Hestemaskiner, som arbejder rig
tig godt. Maskindrift særlig med Motor bliver let for dyr til saa 
lille en Produktion, og vi tror, at De staar Dem bedst ved at blive 
ved Haandstrygningen. Maskiner koster ogsaa en Del i Vedlige
holdelse og giver ofte mange Bryderier.« 

I de sidste to årtier af 1800-tallet undergik også den forbere
dende behandling af leret forandringer på de større værker; der 
indførtes forbedrede æltningsmetoder, og der tilkom mekaniske 
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Fig. 2.06. Simpel periodisk virkende teglovn udgravet 
i siden af en bakke (J. A. Dyssel: »Om Indretningen 
og Anlæget af smaae Teglbrænderier ved Landsbyer
ne«, 1772). 

Fig. 2.07. Større periodisk virkende teglovn; snit og 
plan (J. E. Sommerfeldt: »Forelæsninger over Huus
bygningskunsten I«, 1878). 
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slemme- og valseværker, som dels kunne udskille de større sten, 
og som dels kunne pulverisere de mindre, så lermassen blev mere 
ensartet. 

Om de typer af ovne, der brugtes midt i 1800-tallet, siger Ra
wert i »Kongeriget Danmarks industrielle Forhold ... «: »Ofte ud
graves en Ovn i Siden af en Bakke, og med Sider opførte med mu
rede Kampesten, som efterhaanden brænde haarde, og med 
yderst simpel Overdeel eller Hat, saa at Ovnen ikke koster snart 
meer end Arbeidet. Andre Ovne og dertil Fleerheden ere fritstaa
ende, 5 til 6 Alen høie, ligesaa brede som dybe, med Siderne mu
rede, hvis Tykkelse aftager fra Bunden opad fra 2 til 2 Vi Steens 
Tykkelse til een Steens« og videre »De større Ovne, især de som 
bruges som Hovederhverv, ere opførte efter Konstens Regler.« 
Som de dengang største ovne fremhævede Rawert to ovne på 
Strandmosegaards Teglværk i Nordsjælland, der hver rummede 
tæt ved 100.000 sten, ellers var de største indrettet til brænding af 
ca. 60.000 sten, og de mindste rummede knapt 3.000. 

Men uanset om de var små eller store eller »Opførte efter Kon
stens Regler«, var de ens i deres virkemåde; de bestod af et stort 
kasseformet kammer, hvori brændingen foregik i en omgang, og 
ovnene skulle køle helt ned efter hver brænding. På denne måde 
kunne der i heldigste fald foretages omkring IO brændinger årligt 
i disse ovne, og anvendelsen af sådanne periodisk virkende ovne 
medførte et stort brændselsforbrug, og en stødvis indsats af ar
bejdskraft ved fyldning og tømning. 

Den af Hoffmann opfundne rundovn var også indrettet med et 
stort brændkammer, men det var ringformet og var ved skot op
delt i flere mindre kamre - fra 12 til 16 eller flere - hvori brændin
gen foregik som en fortløbende proces ved flytning af ildzonen 
fra kammer til kammer. På denne måde anvendtes en stor del af 
den tidligere spildvarme til forvarmning af stenene i de næstføl
gende kamre, og fyldning og tømning af de enkelte kamre kunne 
ligesom brændingen foregå kontinuerligt. På grund af disse for
dele blev sådanne ovne de foretrukne, og ved industritællingen i 
1897 fandtes alene på de omtalte 189 større værker 122 af disse så
kaldte ring- eller langovne, men alligevel var der på dette tids
punkt endnu næsten lige så mange af de ældre ovne på disse vær
ker. I sammenligning med tidligere var det også større ovne; den 
største af dem rummede hele 350.000 sten, og 20 af de øvrige var 
indrettet til brænding af mellem 200.000 og_300.000 sten pr. om
gang. 

Men selv de kontinuerligt virkende ovne afgav spildvarme, og 
man kom snart ind på at anvende denne sidste spildvarme til kun
stig tørring af de rå sten ved i større eller mindre udstrækning at 
omgive ovnene med tørrelader. 

Overgangen til brug af kontinuerligt virkende ovne havde in
gen indflydelse på den tekniske kvalitet af produkterne, men der 
var tale om nedgang i kvaliteten, hvad angår stenenes udseende; 
de kontinuerligt virkende ovne gav langt flere flammede sten end 
de periodisk virkende, og det betød, at mange værker, som var 
gået over til den nye ovntype igen satte den ældre i drift til bræn
ding af facade- og tagsten, hvilket bl.a. forklarer, hvorfor der på 
de ovenfor omtalte større værker fandtes så forholdsvis mange 
ældre ovne omkring århundredeskiftet, og at ikke alle større vær
ker var gået over til brug af de nye ovne på dette tidspunkt. Dette 



S oh 11 i tt 

Fig. 2.08. Kontinuerligt virkende teglovn - Hoff
manns rundovn; snit og plan (I. Schlesinger: »Der Bau 
der ZiegelbrennOfen«, 1866). 

forhold kan også illustreres ved citater fra den foran nævnte læ
serservice i »Nordisk Tidsskrift for Lervare- og Sten-Industri« 
(1903), spørgsmål: »Vil det kunne betale sig for mig med en aarlig 
Produktion af 7 a 800.000 Sten at bygge mig en Ringovn i Stedet 
for min Højovn, og hvad vil en saadan omtrentlig koste? Det er 
en Selvfølge at jeg selv leverer Stenene til Ovnen«, og han fik føl
gende svar fra en anden teglværksejer: »Behold De Deres Høj
ovn, ti Deres Kulforbrug er ikke saa meget dyrere end det er i 
mange Ringovne. Brænderlønnen bliver ogsaa meget højere pr. 
1000 Sten i en lille Ringovn end i en gammeldags Højovn. De kan 
heller ikke vente at faa saa mange kønne gule Sten i en Ringovn, 
som De nu faar i Deres Højovn« og svareren sluttede med følgen
de: »Det er vist rigtigt nok, som der stod i Tidsskriftet for nogen 
Tid siden, at der er ikke saa faa Teglværksejere, som har bygget 
Ringovne, men bagefter indset, at de havde staaet sig bedre ved 
deres gamle Ovne.« 

Hele denne ændring i fremstillingsprocessen medførte hverken 
bedre eller dårligere sten, men blot at der i sidste ende blev tale 
om en gennemsnitlig set jævnere kvalitet af produkterne; der er 
da heller ingen af forfatterne af almindelig byggetekniks littera
tur fra anden halvdel af 1800-tallet, der fremhæver for- eller bag
dele ved de nye produktionsmetoder, og de opstiller de samme 
grundlæggende kfav uanset fremstillingsmåden. Således siges det 
i E. J. Sommerfeldts »Forelæsninger over Huusbygningskun
sten, l« (1878): »Muurstenenes Godhed afhænger af Leerartens 
Beskaffenhed og dens behørige Gjennemarbeidning forinden 
Formningen, af dens Reenhed og Eensartethed samt af dens om
hyggelige Tørring og Brænding.« Og denne »Godhed« viser sig 
efter Sommerfeldt i stenenes ydre, deres brud og deres klang; om 
stenenes ydre hedder det: »Stenene maa være lige og skarpkante
de og ikke vise Revner eller Ridser. Der maa heller ikke være hvi
de Pletter paa dem, da dette tyder paa Tilstedeværelsen af Kalk
dele. Har Stenen henstaaet i længere Tid, navnlig en Vinter igjen
nem, i fri Luft, vil den Ydre angive, om der findes Kalk deri i en 
saadan Tilstand, at den kan skade. I dette Tilfælde vil Stenen 
deels kunne være revnet, deels vil den have tabt sine skarpe Kan
ter, idet disse ligesom blade af.« Om stenenes brud: »Den sønder
brudte Steen maa vise en ensartet Masse, jo finere og tættere jo 
bedre, der maa ikke findes Aarer eller Hulheder deri lige saa lidt 
som større Kalkkorn. Jo større Kraft, der skal til for at bryde Ste
nen, jo bedre. Men paa den anden Side maa Stenen være let at til
hugge med den skarpe Ende af Muurhammeren, da der ellers 
gaaer for mange Steen tilspilde under Formuringen.« Og endelig 
om stenenes klang: »En god fuldbrændt Steen har en klar metal
lisk Klang, medens en mindre velbrændt Steen har en mat Klang; 
denne Prøve falder først for, den giver et næsten ubedrageligt 
Kjendetegn paa, om Stenen er vel gjennembrændt eller ikke; dog 
ere Steen af meget mager Leer mindre klangfulde; disse blive dog 
hyppig fastere med Aarene.« Men i øvrigt var kravenes opfyldel
se helt eller delvis bestemt af den aktuelle brug af stenene - om de 
således f.eks. skulle bru!les i facader, som bagmuringsten eller i 
indervægge, sådan som det er illustreret ved citat fra J. D. Her
holdts »Veiledning i Husbygningskunst«, og som det er gengivet 
på side 154. 
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1800-tallet ud og langt ind i vort århundrede var bindemidlet i den 
almindeligt brugte mørtel til husbygning den såkaldte luftkalk, 
som i form af calciumhydrat ved luftens tilgang af kultveilte om
dannes til calciumkarbonat under udskillelse af vand. 

Den enkle proces at uddrive kultveilten af naturligt forekom
mende mere eller mindre ren calciumkarbonat ved brænding, og 
derefter læske den brændte kalk - calciumoxid - til calciumhy
drat ved tilsætning af vand er foregået ens til alle tider; kun over
gik man i denne periode på de større kalkværker til brug af konti
nuerligt brændende ovne, hvor man ellers havde benyttet og på 
de mindre værker stadig benyttede periodisk virkende, hvis da ik
ke kalken blev brændt sammen med teglsten, sådan som det i tid
ligere tid var almindeligt udbredt, og som det efter A. Nielsen 
»Industriens Historie i Danmark, III« (1944) endnu var ganske 
almindeligt i midten af 1800-tallet. 

Kravene til produktet var også uforandrede; altafgørende var, 
at den brændte kalk blev læsket i frisk tilstand, og at den læskede 
kalk henstod så længe som muligt, inden den blev brugt. 

Kravet om friskbrændt kalk blev tilgodeset ved anlæg af kalk
værker, hvor kalken skulle bruges, og altså ikke hvor den natur
ligt forekommende calciumkarbonat blev brudt; for Københavns 
vedkommende fandtes således store kalkværker på Østerbro ude 
ved kysten, og råmaterialet kom i denne periode fortrinsvis fra 
Fakse, hvor man i tidligere tid brugte kalk fra Saltholm, men der 
blev også importeret kalk fra Skåne - især fra Limhamn. 

Kravet om tilstrækkelig lang læskningstid går igen i samtidens 
byggetekniske litteratur, eksempelvis siges i »Forelæsninger over 
Hunsbygningskunsten« (1878): »Den (dvs. den læskede kalk) bør 
mindst henstaae et par Maaneder helst et heelt Aar til fulstændig 
Efterlædskning. Allerede de Gamle vare opmærksomme paa det
te Forhold, Plinius beretter, at de ældste Bygningslove foreskre
ve, at den lædskede Kalk skulle henligge 3 Aar, før den brugtes; 
men allerede paa Viruvs Tid foreskrev man blot, at den skulle 
henligge længere Tid; det italienske Ingenieurkorps foreskriver 
for Turins Vedkommende, at Kalken først maa bruges 20 Dage 
efter Lædskningen, og lignende Bestemmelser findes andre Ste
der, idet Tidsfristen varierer efter den paa Stedet almindelig brug
te Kalksteensart.« Så lang en læskningstid som et år endsige et 
par måneder, som Sommerfeldt foreskriver, har næppe været re
gelen i det almindelige københavnske byggeri fra denne periode; 
hvis man forestiller sig læskningen igangsat samtidig med bygge
pladsens oprettelse, har der kun været det tidsrum, som udgrav
ningen optog, til læskning af den først brugte kalk, og det vil sige 
højst et par uger - jvf. efterfølgende tidsplan for et almindeligt 
byggeri på den tid (side 119) - og man har henholdt sig til den 
gamle regel, at den læskede kalk var tjenlig til brug, når der viste 
sig svindrevner i overfladen. 

Ved byggearbejder hvor murværket ikke i tilstrækkelig grad ud
sattes for luftens tilgang af kultveilte - typisk ved fundaments
bygning og i øvrigt meget tykke mure - anvendtes mørtler tilbe
redt af kalk med hydrauliske egenskaber indtil Portland-cemen
ten fremkom; det var enten kalk, som fra naturens hånd inde
holdt de fornødne »urenheder« i rette forhold, og som også efter 
brænding og knusning benævntes (naturlig) cement, eller også 



tilsattes mørtelen stoffer, der gav samme virkning - f.eks. sådan
ne som tras og puzzolan. Herhjemme fandtes forskellige steder i 
landet mindre kalkbrud, der producerede råmateriale til sådanne 
naturlige cementer, hvorimod tras og puzzolan var importerede; 
således et brud på Bornhohn, hvor kalken var iblandet lerskifer, 
og som var baggrund for fremstilling af »Frandsen og Meyers 
graa Cement«. Denne fabrik der var blevet oprettet i starten af 
1850'erne lå i København, og den var i drift helt til slutningen af 
1880' erne, da dens produkt ikke længere kunne klare sig i kon
kurrencen med den kunstigt fremstillede Portland-cement. Til
svarende gjaldt det for de øvrige produkter til fremstilling af hy
draulisk mørtel, at de gradvis gennem anden halvdel af 1800-tal
let erstattedes af Portland-cement. 

Midt i 1820'erne lykkedes det englænderen Joseph Aspdin ved 
brænding af en blanding af læsket kalk og ler at fremstille en 
kunstig cement, som i hærdet tilstand både i farve og styrke ligne
de en naturligt forekommende kalksten på øen Portland, der 
fandt udstrakt anvendelse som bygningssten - deraf navnet Port
land-cement. De nærmere omstændigheder ved fremstillingspro
cessen, herunder især det rette blandingsforhold mellem kalk og 
ler, kunne hemmeligholdes det næste kvarte århundrede, hvor 
England var ene om at fremstille denne type cement. 

Hemmeligheden blev brudt i begyndelsen af 1850' erne, og der 
opstod mange Portland-cementfabrikker rundt om i Europa, 
men på trods af denne større produktion var det stadig i 1860'er
ne et temmelig dyrt produkt; således var prisen på Portland-ce
ment i G. Hoffmanns »Veiledning for den vordende Bygmester« 
(1867) opgivet som værende tre gange så høj som prisen på 
»Frandsen og Meyers graa Cement«. Prisen på Portland-cement 
var dog stadig faldende, og et årti senere kunne Herholdt i » Vei
ledning i Husbygningskunst« (1875) opgive at den nu kun knapt 
var dobbelt så dyr som den hjemligt fremstillede, naturlige ce
ment - og som det er nævnt ovenfor var der i slutningen af 
1880' erne ikke mere basis for fremstilling af naturlig cement, men 
da havde vi også herhjemme fået egne fabrikker, der fremstillede 
Portland-cement i forholdsvis store kvantiteter. 

Den første danske producent af Portland-cement var fabrik
ken »Hertha«, der anlagdes i 1868 ved Ringsted, og to år senere 
kom den næste ved Rødvig; begge disse fabrikker havde dog me
get lille produktionskapacitet, de fik ingen særlig betydning, og 
nedlagdes begge i slutningen af 1880'erne. Den første større Port
land-cementfabrik var »Cimbria«, der anlagdes midt i 1870'erne 
ved Mariager fjord, hvor råmaterialerne fandtes i rigelig mæng
de, og her anlagdes også den næste - »Dania« - et årti senere. I 
1890' erne og årtiet efter århundredeskiftet anlagdes flere store 
Portland-cementfabrikker ved Limfjorden omkring Ålborg, 
hvor der ligeledes var store forekomster af råmateriale, og i 1910 
var den samlede produktionskapacitet på de danske Portland-ce
mentfabrikker nået op på at være dobbelt så stor som det hjemli
ge forbrug, men allerede siden midten af 1890'erne havde pro
duktionen været større end forbruget, og Danmark var allerede 
da begyndt at markere sig som eksportør af Portland-cement. 

Denne eksport var dog ikke primært betinget af produktions
evne, men af kvalitet, idet de danske fabrikker var først med at 
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tage roterovne til brænding af cementen i brug, og med roterovne 
opnåedes et bedre produkt end med de ellers brugte rund- eller 
skaktovne. I roterovne indblæses de blandede råmaterialer enten 
i slam- eller melform, og de antager straks i ovnen form af små 
kugler på størrelse med nødder, og i denne lille størrelse gennem
brændes de fuldstændigt og ensartet. Ved den førhen benyttede 
fremstillingsmåde formedes de blandede råmaterialer i kassefa
con af murstensformat enten ved tørpresning eller ved formning 
på maskiner svarende til murstensmaskiner. Disse kasseformede 
stykker brændtes derefter enten på samme måde som teglsten i 
rundovne eller som almindelig kalk i skaktovne. I begge tilfælde 
opnåedes ikke en så jævn og ensartet gennembrænding som i ro
terovnene, og det medførte ikke blot en svingende kvalitet, men 
også et svagere produkt. 

Dels på grund af de forskellige produktionsprocesser, som i sig 
selv gav anledning til en svingende kvalitet, og dels fordi der ikke 
fandtes faste regler for Portland-cements indhold af de forskelli
ge stoffer, men tværtimod var tale om fabrikationshemmelighe
der, var Portland-cement trods benævnelsen langt fra et ensartet 
produkt; det er da også gennemgående i samtidens byggetekniske 
litteratur, at der ikke gives faste retningslinier for blandingsfor
hold, men at der gøres opmærksom på, at »de forskjellige Slags 
Cement taale mer eller mindre Tilsætning af Sand, og man maa 
derfor prøve sig frem for at finde det Blandingsforhold, som er 
mest passende til den Brug, man vil gjøre af Cementen« som det 
eksempelvis siges af Herholdt i» Veiledning i Husbygningskunst« 
(1875), og Sommerfeldt advarer direkte i »Forelæsninger over 
Huusbygningskunsten« (1878): »Nye Cementer, baade inden- og 
udenlandske, komme stadig frem paa Markedet; man maa være 
varsom med at anvende dem, før de ere omhyggeligt undersøgte, 
helst maa de have været underkastet Prøver i længere Tid; Erfa
ringen maa endnu betragtes som den vigtigste Læremester.« 

Uanset den svingende kvalitet var Portland-cementen dog un
der alle forhold et langt stærkere hydraulisk bindemiddel end de 
tidligere kendte, og den fik gennem anden halvdel af 1800-tallet 
stadig stigende betydning ikke blot ved tilberedning af beton til 
vandbygnings- og funderingsarbejder, men også ved fremstilling 
af muremørtel, hvor der fordredes større styrke end den rene 
kalkmørtel besad - og endelig var Portland-cement basis for hele 
den senere udvikling af jernbetonkonstruktioner. 

Træ 

Den tidligere udbredte brug af egetræ til de bærende konstrukti
oner i dansk husbygning var allerede længe inden den her om
handlede periode gået af brug og erstattet af nåletræ - fremfor 
alt fyr. I mangel af indenlandsk nåletræ måtte det importeres, og 
i forbindelse hermed dannede der sig tradition for anvendelse af 
træ fra nærmere specificerede områder til bestemte formål - en 
tradition der var så stærk, at den kunne være gældende langt ind i 
vort århundrede. Som resultat af de store plantageanlæg midt i 
1800-tallet fandtes ganske vist allerede i 1870'erne dansk produ
ceret gran på markedet, men det betragtedes som mindreværdigt 
i forhold til det importerede, og af periodens byggetekniske for
fattere findes det kun omtalt i »Kortfattet Lærebog i Husbyg-



ning« (1888) af J. E. Gnudtzmann: »Indenlandsk Gran bruges til 
simplere Bygninger paa Landet og til Pæle i vaad Grund.« På den 
anden side af århundredeskiftet var situationen stort set den sam
me, og i »Hus bygningslære II - Tømrerarbejde« (1920) af K. Kri
stensen noteres blot: » ... , og i de senere Aar faas, navnlig i Pro
vinserne, en Del indenlandsk Gran« uden i øvrigt at komme ind 
på en kvalitetsbeskrivelse. Brug af dansk træ i hys bygningen var 
længe om at slå igennem, og i hvert fald 1800-tallet ud var det im
porterede så godt som enerådende. 

Træet kom fra de andre nordiske lande, Tyskland og Balti
kum, og det kom hertil i form af tømmer, planker og brædder; i 
denne sammenhæng hvor der først og fremmest er tale om bygge
riets bærende konstruktioner, er det træ i form af tømmer der har 
interesse. 

Transporten her til landet foregik med skib og i sammenhæng 
med træets snævert afgrænsede oprindelsessteder var afskib
ningsstedet derfor sammenhørende med og betegnelsen for kvali
tet i videste betydning: det gjaldt såvel træart, vedkvalitet og op
arbejdning som sådanne forhold som størst forekommende 
tværsnit og længdemål, bearbejdningsgrad og udseende i almin
delighed. 

Alt efter tømmerets brug og dets placering i bygningen valgtes 
således ud fra afskibningsstedets karakteristika, og med ud
gangspunkt heri beskriver den danske husbygningslitteratur fra 
anden halvdel af 1800-tallet med stor grad af samstemmighed det 
forekommende tømmer: pommersk tømmer var det bedst opnåe
lige i alle henseender - detvar det stærkeste, det havde det største 
indhold af kernetræ, det var det smukkest behuggede, og det var 
det tømmer, der kunne fås i de største dimensioner; men det var 
også langt det dyreste. Som den følgende kvalitet set under et 
kom sydsvensk tømmer, og af dette var igen visse afskibningsste
ders materiale næsten fuldt på højde med det pommerske, hvad 
angik styrke og kernefuldhed, men ikke i henseende til behugning 
og fuldkantethed, og det sydsvenske tømmer kunne ikke fås i så 
store dimensioner som det pommerske; til gengæld var det syd
svenske billigere. Efterfølgende opregnes nordsvensk, norsk og 
finsk tømmer som ringere og ringeste kvaliteter, men selvfølgelig 
også de billigste. 

Det er gennemgående for beskrivelserne af tømmer, at det er 
omtalt synonymt med fyr, og at det er fremhævet, hvorvidt der 
kan forekomme gran iblandet den sædvanligt afskibede last fra 
respektive havne. 

Som en fællesnævner for periodens byggetekniske litteraturs 
omtale af de forskellige tømmersorter kan følgende citater fra 
»Forelæsninger over Huusbygningskunsten« (1878) af E. J. Som
merfeldt ses - om pommerske tømmer: »Dette udføres fra de tyd
ske Østersøhavne; men det skoves inde i Landet og flaades i Rege
len ned til Udskibningsstedet ad de store Floder. Det pommerske 
Tømmer er kraftigt og stærkt harpixholdigt; det er det dyreste, 
men ogsaa det bedste Fyrremateriale, der bruges hertillands; det 
benyttes med Fordeel i det nederste Bjælkelag, der er meest udsat 
for Fugtighed, og kun i de øvre Lag, naar man vil bygge særligt 
solidt, og naar Konstructionen fordrer større Dimensioner. Di
mensionerne opgives i dansk Maal og i Regelen holdes de stivt. 
Det er fiirskaaret og i Regelen fuldkantet; det kan faaes i Læng-

105 



106 

der paa indtil 30 Alen og i Tykkelser paa 15" x 15". Er Tværsnittet 
mindre end 9" x 9", benævnes pommersk Tømmer hyppigt Pahl
holter. Det beregnes og betales i Regelen pr. Kubikfod.« Om 
svensk tømmer: »Dette falder i flere forskjellige Sorter. Dets 
Længde overstiger sjeldent 20 Alen og dets største Dimensioner 
sjeldent 10" x 10". Længden opgives i Regelen i dansk Maal, 
Tversnittet derimod i svensk Maal (0,946 af dansk); det holder 
derfor daarligt det tilsvarende danske Maal. De vigtigste Sorter 
ere: Halmstads Tømmer, der staaer det pommerske nærmest. Det 
er gjerne fuldkantet og fiirskaaret, i større Længder bliver det 
dog ofte lidt spidst og bomkantet mod Topenden. Det er noget ly
sere i Veddet end det pommerske Træ; men det er dog tilstrække
ligt harpixholdigt til de fleste Anvendelser i Huusbygningen. 
Carlshamns og Veixø Tømmer ligne Halmstads Tømmer; de have 
omtrent lige saa gode Egenskaber som dette. Malmø Tømmer er 
maaskee lidt mindre harpixholdigt, men det er smukt behandlet. 
Calmar Tømmer er mindre fuldkantet end det forrige; det regnes 
dog for en god Vare, uagtet Kvaliteten i de senere Aar skal have 
forringet sig en Deel. Det bruges til Bjælkelag oppe i Bygninger, 
men dog hyppigere til Pæle og Stolper. Sundsvans Tømmer fra 
den bothniske Bugt er altid smukt behandlet. Det er en Deel har
pixfattigere end de forrige Arter, det bliver derfor noget tørt og 
løst. Det er noget skørt, det kan undertiden hænde, at det knæk
ker over ved at kastes ned fra Vognen, naar det aflæsses. Det bru
ges til Tagværker, dog er det ogsaa anvendeligt til }3jælkelag; man 
har f.Ex. brugt det ved ane de sydsjænandske Jernbanebygninger 
til Bjælker. Piteå og Luleå Tømmer er fra de nordligste Havne i 
den bothniske Bugt. Det faaes kun i mindre Dimensioner; det er 
meget harpixfattigt, derfor tørt, og egner sig slet ikke til at mod
staae vexlende Fugtighed og Tørhed. Det er i Regelen ogsaa me
get bomkantet. Det er anvendeligt til Tagværker, hvor det altid 
ligge frit og tørt.« Om norsk tømmer: »Dette kommer nu ogsaa 
herned, navnlig til Jynand; det nærmer sig i Egenskaber og Ud
seende til de menemste Arter af svensk Tømmer; det er altid 
spidst og bomkantet.« Og endelig om det finske tømmer: »Dette 
er den simpleste Handelsvare, det benævnes hyppigt Sparrar. Det 
er i Regelen vankantet og spidst. De simpleste Sorter benævnes 
Bøndertømmer; de ere stærkt blandede med Gran. Det bør kun 
bruges til Stilladser og aldeles provisoriske Bygninger.« 

Sommerfeldts beskrivelse af de forskellige handelsførte tøm
mermaterialer er stort set dækkende for samtlige de øvrige for
fatteres, fordi han er mere udpenslende i sin fremstilling, og med 
nogle få korrektioner er de citerede beskrivelser gældende ikke 
blot for første halvdel af den her omhandlede periode, men også 
for tiden op til og lige efter århundredeskiftet: Sommerfeldts 
brug af ordet »fiirskaaret« er således vildledende, idet denne be
tegnelse almindeligvis henfører til savskåret tømmer, og kun en 
mindre del af det tømmer der eksporteredes til Danmark var sav
skåret; ordet »fiirhugget« burde have været anvendt generelt. 
Sommerfeldt nævner kun gran i forbindelse med finsk tømmer, 
men ifølge de andre kilder var det almindeligt, at i øvrigt uspecifi
ceret tømmer fra sydsvenske havne på vestkysten indeholdt en 
mindre del gran. Omtalen af norsk tømmer hos Sommerfeldt ty
der på, at det skune være et ret nyt produkt på markedet. I tidli
gere tider, og især da Norge og Danmark var sammenhørende, 



var brugen af norsk træ/tømmer almindeligt udbredt her i lan
det; Sveriges stilling som førende eksportør af træ til Danmark 
var så ny som fra midten af 1800-tallet, og i Jylland var dette for
hold mindre udpræget - Norge beholdt længe en fremtrædende 
stilling som eksportør hertil. Sommerfeldts omtale af det norske 
tømmer må forklares ved den efter handelsstatistikken at dømme 
meget lille københavnske import heraf, og at denne import havde 
vist en svagt stigende tendens gennem 1870'erne fra et næsten 
nulpunkt ved årtiets begyndelse - og Sommerfeldt var københav
ner. Endelig savnes hos Sommerfeldt oplysningen, at det finske 
tømmer ikke forekom i større dimensioner end 6 tommer i kva
dratisk tværsnit og i længder som ikke oversteg 12 alen; alene af 
denne grund var dets brug stærkt begrænset udover det nævnte. 

I periodens byggetekniske litteratur findes principielt tilsvaren
de kvalitetsbeskrivelser af de andre træprodukter planker og 
brædder. 

Hele denne kvalitetsbeskrivelse af tømmer og andre træpro
dukter til husbygning byggede som nævnt på, at træet transpor
teredes med skib til Danmark, og dernæst at transporten internt i 
de træproducerende lande foregik ad vandveje eller ved hjælp af 
hestekraft; men med jernbanernes fremkomst opstod en i hvert 
fald teoretisk mulighed for at bryde denne nære sammenhæng 
mellem træets oprindelsesområde og dets afskibningssted. Og · 
denne mulighed for at bringe mindreværdige materialer med 
jernbane til udskibningssteder, der var kendt for et højere kvali
tetsniveau, kan der ses advarsler mod i den byggetekniske littera
tur, sådan som f.eks. Sommerfeldt gør det i det foran citerede 
værk: »Nutildags er Udskibningsstedet ikke længere et saa sik
kert Beviis paa bestemte Egenskaber ved Tømmeret; de lettere 
Transportmidler have bevirket, at mange Skove, der tidligere laa 
ubenyttede nu ere tagne under Øxen, og at samme Tømmerart 
snart kan gaae til det ene, snart til det andet Udskibningssted.« 
Uden at være nævnt direkte, må der være sigtet til Sverige, der i 
anden halvdel af 1800-tallet øgede sin træeksport enormt ved 
ibrugtagning af de store og indtil da uudnyttede træreserver i 
nord. Imidlertid er der ikke grund til at tro at denne løftede pege
finger skulle have nogen større reel baggrund; blot ved at betragte 
det svenske jernbanenets udbygning og samtidig tage den dyrere 
transportform i betragtning, vil det ses, at det i denne periode 
kun undtagelsesvis ville være muligt og i øvrigt være så økono
misk belastende, at det nok må henregnes til en teoretisk mulig
hed. Men Sommerfeldts advarsel og med ham andres kan tages 
som et tegn på tidens store kvalitetsbevidsthed. Faktisk var der 
langt større grund til at nære skepsis vedrørende det pommerske 
tømmers ensartede kvalitet selv om det udelukkende blev flådet 
frem til havnene ved Østersøen; de floder der anvendtes til flåd
ningen gennemløb egne og skovstrækninger, der var langt mere 
forskellige end de nordsvenske. 

Alt importeret træ til hus bygning var belagt med told. Denne im
port var i handelsstatistikken opgjort i nærmere beskrevne grup
per - såkaldte positioner - efter fortoldningstarif og beregnings
måde. Opdelingen i positioner efter toldloven af 1863 var gælden
de 1800-tallet ud med den ene ændring, der er omtalt nedenfor, 
og der kan derfor udfra opgørelserne over importen i de forskelli-
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Fig. 2.09. A - Danmarks import af træ 1850-1910 i 
toldpositionerne 246, 248, 249 og 250. B - Danmarks 
import af træ 1871-1880 i toldpositionerne 248 og 249. 
C - Københavns andel af importen af træ 1871-1880 i 
toldpositionerne 246, 248, 249 og 250. D - Køben
havns andel af importen af træ 1871-1880 i toldpositi
onerne 248 og 249. 
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Fig. 2.fO. Træimportens sammensætning procentuelt 
efter toldpositioner 1871-1880. A - hele landet. B -
København. C - provinsen. 
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ge positioner gives et ret sikkert billede af, hvorfra træ til hus byg
ning i København kom. 

De positioner der omfattede træ til husbygning i videste for
stand var benævnt 246, 248, 249 og 250. 

Position 246 indeholdt »Finske Trævarer«, og som betegnel
sen angiver omfattede denne position hele importen fra Finland 
og kun den. Når importen fra Finland i modsætning til importen 
fra alle andre lande og på trods af at Finland i hele dette tidsrum 
var underlagt Rusland, var opgjort særskilt, skyldtes det en trak
tatmæssig overenskomst, der stammede fra Napoleons-krigenes 
tid. Denne særbehandling af finsk træ ophørte først i 1896. 

Positionerne 248 og 249 indeholdt »Rundtømmer, raat tilskaa
ret Tømmer, Bjælker, Planker og Brædern, og omfattede således 
så godt som alt træ til husbygning, der blev importeret fra alle 
lande med undtagelse af Finland til 1896. Opgørelsen i to positio
ner skyldtes alene forskellige beregningsgrundlag for fortoldnin
gen. Position 248 indebar fortoldning efter det lastede skibs dyb
gang - dets drægtighed - og lasten måltes i kommercelæster (1 
kommercelæst å 2 tons regnedes lig med 90 kubikfod træ). For
toldning efter position 249 blev foretaget efter opmåling af det 
aflastede træ. Fortoldning efter position 248 skulle i alle tilfælde 
anvendes, når importen foregik over havne uden toldstation, 
mens der i havne med toldstationer frit kunne vælges mellem de 
to forskellige fortoldningsmetoder. Groft sagt var position 248 til 
fordel for staten (fordi denne metode i realiteten var beregnet ef
ter lastens vægt, og den anvendte omregningsmetode fra kom
mercelæst til kubikfod udgik fra en rumvægt af træ på lidt over 
700 kg/m', hvilket langt oversteg laster af nåletræ af almindelig 
beskafning og stuvning) og position 249 i sammenligning hermed 
til fordel for den importerende. 

Position 250- »Helt eller tildels forarbeidet Hus- og Skibstøm
mer« - indbefattede alt øvrigt træ til hus bygning, som var videre
forarbejdet til særskilt brug, som gulvbrædder ved pløjning, alle 
former for profileret træ osv. Position 250 blev i lighed med posi
tion 249 under alle forhold fortoldet efter opmåling af lastens 
rumindhold. 

Toldens størrelse var i hele perioden mindst for »Finske Træva
rer<< og størst for det »Helt eller tildels forarbeidede Hus- og 
Skibstømmern. Tolden på træ i positionerne 248 og 249 var ens 
ud fra den anførte forudsætning for omregning aflastens vægt til 
dens rumfang, men på grund af den usikkerhed der lå i brugen af 
et fast mål for træs rumvægt, mens den faktiske rumvægt var 
forskellig fra last til last, var der i almindelighed fordel ved at få 
træet fortoldet efter position 249, når det altså var muligt; og som 
det fremgår af fig. 2.10, var det en udbredt praksis i København 
at fortolde efter position 249 fremfor 248, mens det omvendte var 
tilfældet i provinsen, hvor der ikke overalt var samme mulighe
der til stede. 

Det er i positionerne 248 og 249 importen af tømmer skal fin
des efter beskrivelserne i tidens byggetekniske litteratur. Den fak
tiske størrelse af importen i disse to positioner for landet som hel
hed og den københavnske andel heraf er vist i fig. 2.09 for tiåret 
fra og med 1871 til og med 1880; den københavnske del af impor
ten udgj arte i dette tiår ca. 30"7o af den samlede import såvel som 
importen i positionerne 248 og 249. Som det ses af fig. 2.10 var 
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Fig. 2.13. Københavns procentuelle andel af Dan
marks import af træ 1871-1880 i respektive toldposi
tioner. 

importmønstrene for København og provinsen (købstæder og 
landdistrikter taget under et) klart forskellige, idet provinsens im
port stort set kun omfattede træ fortoldet efter positionerne 248 
og 249, mens importen inden for position 246 - finsk tømmer -
næsten udelukkende gik til København, hvilket også gælder for 
den meget lille import i position 250 - det helt eller delvis tildan
nede husbygningstræ. 

Den procentuelle sammensætning af landets hele import af træ 
i positionerne 248 og 249 opdelt efter oprindelsesland i samme 
tidsrum er vist i fig. 2.11, hvoraf klart fremgår Sveriges førende 
stilling som eksportør af træ - tømmer - til Danmark, og også at 
importen fra Norge havde et betydeligt omfang, mens importen 
fra Tyskland - hovedsagelig fra Preussen (hvorfra det pommer
ske tømmer kom) - var ubetydelig sammenlignet med de to føren
de eksportlande; det samme, men i endnu mere udtalt grad, gæl
der importen fra alle øvrige træeksporterende lande. 

I handelsstatistikken er træimporten kun specificeret efter op
rindelsesland for Danmark som helhed, sådan som det er vist i 
fig. 2.11 for positionerne 248 og 249. Den københavnske del af 
importen (og dermed også provinsens) er kun redegjort ved opde
lingen af importen i de forskellige toldpositioner; udfra handels
statistikken kan der derfor ikke fås direkte oplysninger om im
portens oprindelsesland, men ved den givne opdeling i toldposi
tioner fås indirekte denne oplysning (i denne sammenhæng er set 
bort fra den finske eksport hertil, fordi den på grund af sine spe
cielle forudsætninger klart fremgår). 

I fig. 2.12 er vist sammensætningen af importen fra respektive 
lande opdelt efter toldpositioner, og i fig. 2.13 er vist den køben
havnske del af importen inden for hver af positionerne; ved at 
sammenholde fig. 2.12 og 2.13 ses, at kun en meget lille del af im
porten fra Norge kan være gået til København, fordi importen 
herfra næsten udelukkende var fortoldet efter position 248, og 
Københavns andel af importen i position 248 var minimal. Når 
yderligere henses til den samlede import, kan det med stor sand
synlighed fastslås, at den københavnske del af importen af almin
deligt husbygningstømmer så godt som udelukkende kom fra 
Sverige i tiåret fra og med 1871 til og med 1880. 

Nogen særlig udstrakt brug af pommersk træ i almindelig hus
bygning kan så godt som udelukkes, både når det gælder Køben
havn og provinsen - alene importens størrelse udsiger dette (hvis 
man tænkte sig hele importen af træ fra Tyskland i denne periode 
bestående kun af pommersk fyr og alene brugt til almindelig hus
bygning og kun i det københavnske nybyggeri i samme tidsrum, 
ville kun knapt halvdelen af dette nybyggeri kunne opføres her
af); men også det pommerske træs karakteristika - herunder især 
prisen - var af afgørende betydning for dets brug, og i almindelig 
husbygning har der ikke eksisteret sådanne forhold, som ubetin
get krævede dets brug. 

Billedet af Københavns/Danmarks træimport i tiåret fra og 
med 1871 til og med 1880, som det i det foregående er fremstillet 
på grundlag af bearbejdede handelsstatistiske opgørelser, er ud
fra en mere oversigtlig betragtning af det statistiske materiale 
dækkende for perioden som helhed - den gennemgående tendens 
er en nogenlunde jævn og temmelig lille import fra tredielande, 
en stigende import fra Sverige på bekostning af importen fra 
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Norge og endelig Sveriges dominerende stilling som træeksportør 
til Danmark - for Københavns vedkommende: næsten eneråden
de stilling. 

Det kan således ikke have voldt de byggende i København nogen 
problemer at anvende svensk tømmer/træ til almindelig husbyg
ning - sådan som det mere eller mindre direkte var anvist i tidens 
byggetekniske litteratur. I hvilken udstrækning de byggende så 
har anvendt sydsvensk tømmer, der generelt set blev beskrevet 
som det materialeteknisk set bedste, kan ikke udledes af den til
gængelige handelsstatistik; men der er så mange indicier for bru
gen af sydsvensk tømmer, at det med stor grad af sandsynlighed 
kan antages at have været det almindeligste. 

Som tømmer fremtræder ved nedrivninger og ombygninger i 
boligmassen fra perioden, udviser det alle de tegn, som i tidens 
husbygningslitteratur er beskrevet som værende karakteristiske 
for sydsvensk tømmer - sådanne som den ret grove behugning, 
størrelsen af bomkanter, den kraftige markering af kernen (i fyr) 
og tilstedeværelsen af en mindre del gran. Udfra samtidens pris
oplysninger har der heller ikke været større økonomisk fordel 
ved at vælge nordsvensk tømmer; de meget store prisforskelle lå 
mellem pommersk og det bedste sydsvenske tømmer, nordsvensk 
tømmer lå prismæssigt på linie med det billigste sydsvenske, og 
forskellen i pris mellem det dyreste og billigste sydsvenske tøm
mer var ikke i klasse med forskellen op til det pommerske. 

Men der var også en så udpræget forskel mellem skovdriften i 
Nord- og Sydsverige og de tilhørende bearbejdningsmåder og 
eksportmønstre, at dette forhold alene kan ses som afgørende. 

Før op mod midten af 1800-tallet udnyttedes de enorme træ
reserver i N ordsverige så at sige ikke; hugsten var begrænset til 
det lokale forbrug og kun en lille del gik sydover til det hjemlige 
marked der - udbredelsen af skove over det meste aflandet unød
vendiggjorde større intern transport af træmaterialer. 

Den forholdsvis lille svenske eksport af trævarer på denne tid 
foregik fra Sydsverige, og den var hæmmet dels af udførselstold 
- der først helt ophævedes i begyndelsen af 1860' erne efter en 
gradvis afvikling over det foregående halve århundrede (denne 
told var indført i slutningen af 1700-tallet af frygt for træman
gel (!), og var således en foranstaltning parallel til vor egen fred
skovordning fra 1805) - dels af indførselstold i de lande, der kun
ne have været, og som senere blev store aftagere af svensk træ: 
England og Frankrig, og endelig af kravet om brug af svenske 
skibe til transporten, når lasten helt eller for størstedelen bestod 
af trævarer - et krav som var gældende i hele 1800-tallet og i de 
første årtier af vort århundrede. 

I 1830'erne begyndte eksporten at stige, dels på grund af den 
gradvise afvikling af den hjemlige udførselstold, og dels fordi det 
engelske marked især, men også det franske begyndte at åbne sig 
for import af trævarer ved nedsættelse af indførselstolden. Dette 
medførte ibrugtagning af skovarealer, som ikke tidligere havde 
været lønsomme at udnytte, og fremkomsten af større savværks
enheder, finansieret og drevet af personer uden den primære til
knytning til skovene, som havde karakteriseret de tidligere og 
mindre savværkers ejere - bønderne. Grundlaget for de større 
savværkers drift og den deri investerede kapitals forrentning var 



en jævn tilgang af råmateriale, som ikke var sikret ved skovenes 
opdeling i mange og små enheder. Det var derfor en naturlig kon
sekvens, at savværksejerne begyndte at opkøbe skov, for at und
gå stødvis produktion - og samtidig sikre sig kontrollen over rå
materialets pris, og dermed også en større fortjeneste. Denne ud
vikling havde sit udgangspunkt i Gøteborg som udskibnings
havn, Gøtaelven som energikilde til de vandkraftdrevne savvær
ker og det hertil knyttede system af søer og elve som transport
veje for råmaterialet frem til savværkerne. Således var stordrif
ten i gang, men det var trods alt et mindre skovområde, der kun
ne udnyttes, begrænset som det var af de naturlige vandtrans
portvejes forløb - de nordligste elve tangerede kun lige Dalarnes 
skovområder. 

Den store omvæltning, som ibrugtagningen af Nordlands sko
ve betød, tog sin begyndelse i 1848, da der blev anlagt et dampdre
vet savværk i Sundsval. Og blot 10 år senere var omkring et halvt 
hundrede dampsavværker i drift i Sverige, langt de fleste ved el
venes udmunding i den Botniske Bugt, således at transporten af 
de færdige produkter var tilgodeset. Når det var dampsavværker 
og ikke savværker drevne ved vandkraft, der var bærende i denne 
udvikling, skyldtes det, at dampsavværker kunne placeres, hvor 
transportforholdene både for råmateriale og færdige produkter 
var bedst mulige. Vanddrevne savværker måtte bygges, hvor 
energikilden fandtes, og det var langt fra altid sammenhængende 
med tilstedeværelse af transportmuligheder, hvilket i særlig grad 
var gældende for Nordland. Hertil kom, at vanddrevne savvær
kers driftsperiode sædvanligvis var begrænset til for- og efterår, 
fordi sommertid som oftest medførte for lidt vandkraft og vinter
tiden med sin frost forhindrede savenes brug. 

En forudsætning for den kraftige udvikling af skov I savværks
driften i Nordsverige, var den samtidige ordning af flådningssy
stemet. Tidligere havde man nøjet sig med at anvende elvene som 
de var givne fra naturens hånd og i den udstrækning, de overho
vedet var brugbare til flådning af tømmer; og en flådningstid på 
op mod 4 år regnedes ikke for usædvanligt. Nu rensedes flåd
ningslederne op, der ordnedes føringer uden om fald eller de dele 
af elvene, der af andre grunde ikke var anvendelige, og over mel
lemliggende søer sattes organiserede transportsystemer i værk og 
resultatet var det kendte og forbilledlige svenske flådningssy
stem, som det stadig bruges. 

Baggrunden for den begyndende udnyttelse af de nordsvenske 
skove var eksport, og det var også eksport, der var grundlaget for 
den videre. udvikling af skovdriften og produktionen af træpro
dukter i Nordlahd. Den største del af produktionen eksportere
des til England, eksporten til andre lande og afsætningen på 
hjemmemarkedet var den mindste del. Produktionen var derfor 
afpasset dels efter den specielle del af det engelske marked - der 
groft set udgjordes af den engelske mineindustris særlige træfor
brug - og dels efter internationalt efterspurgte trævarer - de sav
skårne produkter: planker og brædder - som fandt afsætning og
så på hjemmemarkedet. Når der forekom nordsvensk produkti
on af slinget (håndhugget) tømmer i de dimensioner, der alminde
ligvis anvendtes i Danmark/København, må det skyldes de mind
re producenters ønske om et bredere udbud af produkter, for at 
kunne overleve i konkurrencen med de store. 
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Fig. 2.14. Sveriges eksport af planker og brædder 
1850-1910 (W. Ekman (red.): »Handbok i Skogstek
nologi«. 1922). 
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Den sydsvenske træproduktion gennemgik ikke samme udvik
ling som den nordsvenske, fordi forudsætningerne var anderle
des - men i det lange løb blev slutresultatet i princip det samme: 
en egentlig og selvstændig industriel produktion; men dette resul
tat nåedes først et stykke ind i vort århundrede, hvor den nord
svenske træproduktion straks fra starten var indrettet efter stor
drift og mekaniserede arbejdsmetoder. 

Den sydsvenske skov /savværksdrift havde rødder tilbage til 
1500-tallet, og blev på mange måder drevet uforandret 1800-tallet 
ud. Træproduktionen indgik som en del af jordbruget og fulgte 
derfor dette i enhedernes størrelse; samarbejde var begrænset til 
fælles drift af savene, og afsætningen var nogenlunde jævn og til 
et fast marked - hovedsagelig det omgivende opland og derud
over eksport i det omfang, der fandtes efterspørgsel og mand
skabs- såvel som transportkapacitet til at efterkomme denne. 
Sortimentet af produkter var begrænset dels til det i skoven fær
digforarbejdede produkt: slinget tømmer, og dels til et mindre 
udvalg af savskårne varer: brædder og planker. Groft sagt kan 
udviklingen af den sydsvenske træproduktion karakteriseres ved 
stigende størrelse under samme produktionsmønster - i løbet af 
sidste halvdel af 1800-tallet oprettedes også større og dampdrevne 
savværker her, men langt fra i et omfang svarende til Nordsveri
ge, og skovenes ejerforhold ændredes ikke i den udstrækning, 
som tilfældet var, da stordriften indførtes i den vestlige del af 
Midtsverige med Gøteborg som afskibningssted, og slet ikke som 
det skete i Nordland. 

En meget stor del af den sydsvenske træproduktion var ved be
gyndelsen af vort århundrede stadig det slingede tømmer, opar
bejdet af den enkelte skovejer i forbindelse med fældningen og 
samlet til større partier, der udskibedes fra nærmestliggende 
havn. Selv om størrelsen af den savskårne sydsvenske produktion 
også steg i takt med den stigende efterspørgsel både nationalt og 
internationalt i slutningen af 1800-tallet, var denne stigning slet 
ikke sammenlignelig med den nordsvenske, og den var i højere 
grad end denne bestemt af specielt efterspurgte kvaliteter (eksem
pelvis Vestervigske brædder og planker, »lybske brædder« fra 
Kalmar), hvor det nordsvenske træs styrke var kvantitet og der
med prisbillighed. Den svenske savværksindustris udvikling, illu
streret ved eksporten af de savskårne produkter planker og bræd
der i fig. 2.14, er derfor fremfor alt historien om Nordlandske 
forhold. 

Oprindelig fremstilledes alt tømmer ved slingning, dvs. det til
dannedes med økse, og brug af sav var begrænset til afkortning 
og gennemskæring af tømmer eller fremstilling af brædder, i hvil
ke tilfælde det var nødvendigt - savning var længe en arbejds
krævende og dyr proces, primært på grund af savklingernes ringe 
kvalitet. Fremkomsten af (vanddrevne) savværker bødede kun 
på indsatsen af arbejdskraft, og selv efter den stærkt stigende 
forbedring af stål- og dermed savklingekvaliteten i 1800-tallet var 
tildannelse af tømmer med økse prismæssigt konkurrencedygtig. 

For det sydsvenske tømmers vedkommende spillede yderligere 
andre forhold ind til gunst for slingning, der gjorde, at dette helt 
op til 2. verdenskrig fortrinsvis var tildannet på denne måde. Det 
var dels organisationen af den sydsvenske skovdrift med de man-



Fig. 2.15. Tildannelse af tømmer med økse/»sling
ning« af tømmer - her illustreret ved stik fra 1500-tal
let (E. Singer (red.): »A History of Technology«). 

ge mindre enheder og en irregulær hugst, hvor den enkelte skov
ejer/producent ved denne fremstillingsmåde var herre over sit 

produkt fra start til slut, og derved kunne opnå den størst mulige 
fortjeneste - og det var dels transportforholdene, som her i meget 

højere grad end i Nordsverige var bundet til brug af heste og slæ
deføre, hvorfor det var en fordel at minimere transporten mest 

muligt ved tildannelse af tømmeret i skoven (flådning i Sydsveri
ge anvendtes kun for råmateriale til savværkerne, og i mindre ud
strækning); affaldet ved slingning af tømmer havde ikke værdi 

nok til at kunne pålægges udgiften i forbindelse med denne form 
for transport. Endelig var der endnu ved slutningen af 1800-tallet 

så rigelig forekomst af udskuds- eller vragbrædder i forbindelse 

med den almindelige savværksdrift, at der ikke var nogen afsæt
ning for de »skaller«, der ellers ville fremkomme i stor mængde 
ved en fuldstændig overgang til tømmerproduktion på savvær
kerne. 

Ved fremstilling af tømmer med økse anbringes stammen, så den 
er understøttet på to punkter - evt. på særlige bukke og fastholdt 

med hager. Ved snore afmærkes det ønskede tømmertværsnits to 
modstående lodrette sider på stammen; der hugges indsnit til dis
se markeringer med ca. en alens mellemrum, og spildtræet mel
lem indsnittene hugges bort - i første omgang ret groft og med 

den almindelige økse, i sidste omgang finere og med bredbilen -

en særlig formet økse hvis blad er forskudt mod den ene side, og 
som derved tillader planhugning af flader stort set svarende til be

arbejdning med høvl. Derefter drejes stammen 90 grader, og den 
samme proces gentages. 

Den naturlige - koniske - stammeform betinger en større eller 

mindre grad af spild - alt efter kravet til det færdige tømmers 

form og længde - under lige forhold er spildet størst ved kravet 
om skarpkantethed og samme størrelse af tværsnittet i rod- og 
to pen de, og spildet er aftagende i samme grad som bomkanter I 
vankanter accepteres. For at undgå for meget spild og' samtidig 

for stor en grad af bomkantethed, brugtes at spidshugge tømme
ret, dvs. at tildanne det med et mindre tværsnitsmål i topenden 

end i rodenden; det var især almindeligt ved de store tværsnits
dimensioner, fordi stammetilvæksten falder med træets alder og i 

stigende grad. Som regel kom spidshugning ikke på tale ved de 
dimensioner og længder af tømmer, der brugtes i Danmark/ 
København; således heller ikke ved de størst forekommende 
dimensioner: tømmer til bjælkelag - man foretrak en større grad 

af bomkantethed af hensyn til ensartet tykkelse af bjælkelaget, 

og fordi der ikke var S)fnsmæssige krav til bjælketømmeret, 
sådan som etageadskillelserne blev udført. 

Byggetid 

Ligesom det tidligere var' tilfældet, var byggeri 1800-tallet ud og 

langt ind i vort århundrede udpræget sæsonbetonet - det var 
sommerhalvåret, der var den egentlige byggeperiode. Det var 
først og fremmest bestemt af murerarbejdet, som den gang ikke 

k4nne foregå i frostvejr, men nok så afgørende var dagslysfor
holdene: kun i sommerhalvåret var der mulighed for en 12til13 ti-
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mers arbejdsdag, der indebar 10 til li timers effektivt arbejde, og 
de indvendige færdiggørelsesarbejder, som kunne foregå i vinter
halvåret, var stærkt hæmmet af de kortere dage. På den tid hvor 
man ikke kendte til særlige vinterforanstaltninger inden for mu
rerfaget, og hvor kunstig belysning af byggepladsen var så godt 
som ukendt (det var en enestående københavnerbegivenhed at se 
opførelsen af Dagmarteatret i 1880 ske med brug af kunstig belys
ning og oven i købet ved elektricitet), var disse forhold velkendt 
for enhver, der havde med byggeri at gøre, og af datidens bygge
tekniske forfattere er det da også kun E: J. Sommerfeldt, som i 
»Forelæsninger over Huusbygningskunsten, III« (1881) ofrer 
valg af byggetid nærmere omtale: »Saavel i teknisk som økono
misk Henseende spiller Valget af den rette Tid til Arbeidets Udfø
relse en betydelig Rolle. Som oftest er det hensigtsmæssigt at paa
begynde et Byggearbeide tidlig paa Foraaret, saasnart Frosten 
hører op. Projektet maa derfor være færdigt først paa Aaret, 
saaledes at det kan være approberet, og deritide kan være sluttet 
Kontrakter om Arbeidets Udførelse eller om Materialleveringer 
m.m. Detailtegninger kunne tildeels udarbeides senere. Det er i 
særdeleshed vigtigt at faa Alt ordnet til Arbeidets Paabegyndelse 
tidlig paa Foraaret, hvis Bygningen er af større Omfang og dog 
skal gjøres færdig paa et Aar. Kun naar man har været paafærde 
tidlig paa Aaret, vil man kunne naa, at Murene kunne udtørres 
tilstrækkelig, og at den indre og ydre Afpudsning af Murene kan 
blive fuldendt i god Tid, inden Frosten atter indtræder. Skal Byg
ningen tages i Brug samme Efteraar, maa man ved kunstige Mid
ler søge at fremme Udtørringen, saasom ved Opvarmning, ved 
Anvendelse af hule Mure o.L. Har man et heelt Aar til Fuldendel
se af Bygningen, fuldender man dog gjerne Pudsearbeiderne den 
første Sommer og benytter Vinteren til at fuldføre den indre Ud
bygning; samtidig varmer man Lokalerne, for at fremme Udtør
ringen. Det er heldigt at udsætte Pudsearbeiderne paa Muren saa 
længe som mulig, for at Muurværket kan blive tilstrækkelig tørt, 
hvorved Pudsen vinder ikke ubetydelig i Godhed og Varighed. 
Ved meget store Byggearbeider udstrækkes Tiden gjerne over fle
re Aar. Kan der anvendes 3 Aar dertil, lægger man i det første 
Fundamenterne, i det andet bringes Bygningen under Tag, og i 
det tredie fuldendes Arbeidet.« 

Ud fra stikprøvevise gennemgange af byggesager vedrørende 
københavnsk etageboligbyggeri fra denne periode synes der at 
have været tale om to typisk forekommende byggeperioder: en.af 
ca. et halvt års varighed og en anden af ca. et års varighed. Den 
første gruppe rummede stort set den mindst påkostede del af byg
gerierne, hvor de indvendige arbejder var begrænset til det abso
lutte minimum, og hvor (gade)facadeudsmykningen var ind
skrænket til de få nærmest obligatoriske vandrette bånd og evt. 
kvaderpudsning af kælder- og stueetage. Den anden gruppe om
fattede den del af byggerierne, hvor de indvendige arbejder var af 
større omfang, og hvor der var tale om en større grad af kælen
hed i udførelsen, og hvori også den udvendige udsmykning af 
(gade)facaderne ikke tillod en så hurtig byggerytme, som blev 
praktiseret for første gruppes vedkommende. 

Både når det gjaldt første og anden gruppe af byggerier, var 
idealet at opnå bygningerne færdiggjorte til ibrugtagning ved de 
officielt fastlagte flyttedage, som siden placat af 1. juli 1799 hav-



de været den tredie tirsdag i april og oktober måned (dog med et 

afbrud i tiden 1814 til 1919, hvor der kun havde været en flytte
dag). Tidligere havde betydningen af de officielle flyttedage væ

ret af stor vægt; således blev april flyttedag i 1796 udsat 4uger, og 
det var begrundet med »at de nyopførte Huse kunde desto bedre 

blive udtørrede og tienlige til Beboelse.« Det skyldtes, at den sto
re brand i 1795 havde fundet sted i begyndelsen af juni måned, og 

at der derfor ikke var levnet de byggende rimelige muligheder for 
at have det efterfølgende byggeri klar til normal tid. I anden halv

del af 1800-tallet var betydningen af byggeriernes færdiggørelse 
til flyttedagene dog mindre udtalt end før hen, fordi der var en 

næsten konstant mangel på boliger, og der derfor så godt som al

tid var mulighed for at få lejlighederne udlejet - om ikke andet så 
på korte kontrakter og måske også til en lavere leje indtil næste 
flyttedag blev nået; det var de såkaldte »svampe«, der lejede sig 

ind i nybyggeriet på disse vilkår, og som ustandselig måtte flytte. 

Ideelt tilrettelagt og udført kunne et byggeri i første gruppe væ
re færdiggjort inden for et tidsrum på op mod 7 måneder, og ved 

igangsætning i slutningen af marts eller begyndelsen af april må

ned ville et sådant byggeri være klar til indflytning ved oktober 
flyttedag. Men ikke alle byggeforetagender i hele byen kunne 
starte samtidig - dertil var der de fleste år hverken mandskab eller 
transportmuligheder nok; især grundudgravningen der foregik 

manuelt, og som inden for et kortere tidsrum fordrede både man

ge hænder og mange vogne, var en hindring herfor, og alene af 

denne grund måtte igangsætningen af byggeriet som helhed 
strækkes over en længere periode. Senere hen i byggefasen kunne 

tempoet ikke uden videre sættes i vejret: der var helt enkelt græn
ser for antallet af murere på stilladserne, ligesom også tømrernes 
afbinding af bjælkelag, bindingsværksvægge og tagværker, som 

skulle forgå parallelt med opmuringen, satte grænser herfor. En
delig fordredes selvfølgelig også, at både materialer og arbejds

kraft var tilgængelig på rette tid. Det har derfor været de økono
misk bedst funderede bygherrer, der har kunnet klare at få deres 

byggerier færdige til flyttedagen i oktober måned. 
Umiddelbart set var det derfor lettere at håndtere et byggeri i 

den anden gruppe, hvor der var op mod et år til færdiggørelsen, 
her var kravet jo blot, at bygningerne skulle være bragt under tag 

og lukket inden frosten satte ind, hvorefter de indvendige arbej
der kunne foregå i løbet af vinteren og det tidlige forår; men her 

har den længere udtørringstid og de kortere arbejdsdage været 
nok så store hindringer, og heller ikke alle byggerier i denne grup
pe har kunnet leve op til kravet om at være indflytningsklare til 
april flyttedag. 

Denne måske lidt grove opdeling af det københavnske etage
boligbyggeri i to grupper efter dets udførelsestid, og i hvilken ud

strækning byggerierne har været klare til flyttedagene fremgår af 
utrykte opgørelser fra Bygningskommissionens kontor over tids

punktet for udstedelse af bygningsattest i perioden fra 1875 til og 
med 1888; i dette tidsrum blev i alt færdiggjort 2780 bygninger, og 
heraf var de 1630 4 til 6 etager høje og de 1150 1 til 3 etager høje. I 

fig. 2.16, Aer vist den gennemsnitlige færdiggørelsesmåned for 
samtlige byggerier i denne 14-årige periode, og som det fremgår 

blev ca. 15 pct. af byggerierne færdiggjort i hver af flyttedagsmå

nederne april og oktober, næsten lige så mange i de næstfølgende 
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Fig. 2.16. Færdiggørelsesrytmen i københavnsk byg
geri illustreret ved tidspunktet for udstedelse af byg
ningsattest som gennemsnit for perioden 1875-1888. 
A - alle bygninger. B - 4-6 etager høje bygninger. C -
1-3 etager høje bygninger (utrykte opgørelser fra Kø
benhavns kommunes bygningskommissions kontor). 
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måneder maj og november, mens færdiggørelsen i alle andre må
neder svingede omkring 5 pct. I fig. 2.16, Bog C er færdiggørel
sesmånederne for de 4 til 6 og henholdsvis 1 til 3 etager høje byg
ninger vist; som det ses, har der været større besvær med at få det 
høje byggeri afleveret i eller.straks efter flyttedagsmånederne. 

Imidlertid indeholder opgørelsen over det lave såvel som det 
samlede byggeri en stor del arbejderboligforeningsbygninger, 
nemlig ca. 540 ud af de 1150 henholdsvis de 2780 bygninger, og de 
påvirker statistikken i meget høj grad ved at være på det nærme
ste perfekt planlagt og udført: de ca. 540 bygninger afleveredes i 
22 serier, og herafblev de 16 og største serier afleveret i flyttedags
månederne, 3 af serierne var forskudt en måned, og de sidste 3 af
leveredes 3 måneder forskudt. Med stiplet streg i fig. 2.16,C er ar
bejderboligforenings bygningerne derfor trukket ud, og der frem
står herved et helt andet billede af det lave byggeris færdiggørel
sestakt. 

Det vil i øvrigt ses, at netop disse arbejderboligforeningsbygge
rier er eksempler på, at ikke alt det mindre påkostede byggeri fo
regik i byggesæsonen, men godt kunne »overvintre«; det skyldes 
selvfølgelig, at sådanne lave bygninger uden særlig udsmykning 
kunne sættes i gang temmelig sent på året og alligevel være lukke
de inden frosten satte ind. 

Ligesom det havde været tilfældet i tidligere tid, gjaldt det for 
københavnsk etageboligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet 
og i øvrigt også for så godt som alt andet byggeri fra denne tid, at 
den egentlige byggeproduktion først kunne sættes i gang efter 
endt grundudgravning og færdiggørelse af fundamenterne - byg
ningernes planmål var helt enkelt ikke endeligt fastlagt før. Som 
grundlag for enhver københavnsk byggesag forelå på denne tid 
nok tegninger i form af planer, snit og opstalt af gadefacade, men 
disse tegninger var egentlig blot retningsgivende, og kun yderst 
nødtørftigt målsat, alene beregnet på myndighedsbehandling og 
måske evt. også på summariske overslag over byggeomkostnin
gerne. På grundlag af de færdiggjorte fundamenter og den fore
liggende murstensstørrelse fastlagde murer- og tømrerformand i 
fællesskab bygningens øvrige mål; målene nedfældedes ikke 
skriftligt, men ved afsætning på mållægter - der udfærdigedes et 
dobbelt sæt sådanne: et til murernes brug og et til tømrernes. 
Herefter kunne så opmuringen af kælderetagen påbegyndes, og 
tømrerne kunne starte på tildannelsen/afbindingen af bjælkela
gene og de indvendige vægge af bindingsværk i den del af bygge
riet, hvor sådanne forekom. 

For tømrerne var denne første tid af byggeperioden arbejds
fyldt: dels skulle først tagbjælkelaget afbindes, fordi tagbjælke
laget som det af bjælkelagene, der sidst skulle oplægges, så kun
ne blive liggende på afbindingspladsen og tjene som model for til
dannelsen af de øvrige bjælkelag og sluttelig være underlag for 
afbindingen af tagværket; dels skulle kælderbjælkelaget, som 
det der først skulle oplægges, også gøres færdigt inden murerne 
var færdige med opmuringen af kælderetagen, og i byggerier 
med indvendige vægge af bindingsværk gjorde tilsvarende for
hold sig gældende, idet der også for disses vedkommende skulle 
findes en model, som kunne tjene til grundlag for afbindingen; 
endelig skulle tømrerne i dette tidsrum også fremstille skabelo-



ner /buestillinger til muring af stik/murbuer over vindues- og 
dørhuller i de tilfælde, hvor vinduer og døre ikke isattes under 
opmuringen. 

Imidlertid var tømrerne i denne periode tidsmæssigt hjulpet på 
vej i et vist omfang af murernes forholdsvis større indsats af ar
bejdskraft med opmuringen af kælderetagen i sammenligning 
med de øvrige etager: kælderydervæggene indeholdt langt større 
murmasser end de efterfølgende etagers ydervægge, og uanset 
konstruktionen af indvendige vægge i øvrigt var kælderetagens 
indervægge altid udført som fuld mur; det hjalp yderligere, at 
murerne i denne periode som regel også skulle anlægge stilladser. 

Når kælderetagens vægge var opmuret til bjælkelagshøjde, 
blev det tildannede og fuldt monteringsfærdige kælderbjælkelag 
lagt på plads, og som regel blev også indskud iskåret samtidig 
såvel i dette bjælkelag som i de følgende, for at kunne tjene som 
arbejdsgulv. 

Herefter fortsatte opmuringen af stueetagens vægge, og samti
dig tildannedes næste bjælkelag og evt. underliggende bindings
værksvægge, som så i sin tur monteredes efter færdiggørelsen af 
stueetagens vægge; og sådan fortsatte opførelsen af bygningen i 
en vel afpasset takt mellem murernes pladsbestemte og tømrernes 
byggepladsuafhængige arbejde. 

Mens øverste normaletage opmuredes, blev tagværket afbun
det - tagbjælkelaget var jo allerede tildannet som det første af al
le bjælkelag, og straks efter lægningen aftagbjælkelaget rejstes 
tagværket, og der kunne så holdes rejsegilde. 

Derefter fortsatte tømrerne med lægtning og opsætning af kvi
ste, og undertiden fuldførte murerne arbejdet i tagetagen, dvs. de 
opmurede gavltrekanter, skorstene og hovedgesimser. 

Efter oplægning af tagdækningen var man klar til at »gå ned 
med stilladset«, og hvor det på vejen op havde været murerne, 
der var foran, var det på vejen ned tømrerne, der var foran: de 
skulle forskalle lofter og opstille evt. bræddeskillevægge. Murer
ne kom efter med de indvendige pudsearbejder og delvis parallelt 
hermed udførtes de afsluttende facadearbejder, som i enkleste 
fald bestod i lukning af bomhuller, opmuring af brystninger, 
ilægning af sålbænke, fugning og gesimstrækning - arbejder som 
for de flestes vedkommende naturligt var henlagt til denne fase, 
hvor de ikke var i fare for at blive beskadigede. På vej ned med 
stilladset udlagdes også indskudsier. 

Med stilladset vel nede var murerne ude af bygningen, og de af
sluttende indvendige arbejder kunne iværksættes. Nu skulle byg
ningen ideelt set have tid til udtørring, men i den del af bygnings
massen, der opførtes inden for byggesæsonen måtte udtørringen 
delvis finde sted samtidig med den indvendige færdiggørelse, 
hvilket også var godt hjulpet på vej af årstiden. Tømrerne stod 
for lægning af gulve og opstilling af trapper, startende med gulve 
oppefra og trapper nedefra, og efterhånden som gulvene var lagt 
og trapperne bragt i vejret begyndte snedkerne at montere døre, 
indfatninger, fodlister og inventar. 

Sluttelig efterreparerede murerne evt. beskadigelser af puds in
den malerne gik i gang med den afsluttende fase af byggeriet. 

Herefter var bygningen klar til ibrugtagning under forudsæt
ning af bygningsmyndighedernes godkendelse: »Ingen ny Byg
ning eller nogen Dee! af samme tør tages i Beboelse, før Eieren 

117 



118 

har erholdt en skriftlig Beboelsestilladelse, som Bygningsinspec
teuren først meddeler, naar han har forsikret sig om, at Bygnin
gen er udført efter den approberede Plan, at ingen af denne Lovs 
Bestemmelser ere tilsidesatte og at Bygningen er tilstrækkelig ud
tørret«, som det var formuleret i byggeloven af 1856 (§ 82), og 
som det med et lidt andet ordvalg gik igen i de følgende bygge
love. 

At bygningen på dette tidspunkt virkelig også stod som resultat 
af det godkendte projekt og byggelovgivningens bestemmelser, 
har der næppe været tvivl om, dertil var bygningsmyndigheder
nes kontrol med byggeriet undervejs en tilstrækkelig forsikring 
om: under alle forhold indfandt bygningsinspektøren eller hans 
assistent sig på byggepladsen efter endt grundudgravning for at 
fastlægge funderingsmåden og den nærmere udførelse af funda
menterne, og herefter var der jævnlige kontrolbesøg på bygge
pladsen under opførelsen og under alle forhold ved hvert bjælke
lags oplægning og rejsning af taget. 

Men hvad angår fordringen om tilstrækkelig udtørring af byg
ningen som betingelse for udstedelse af beboelsesattest, har der 
derimod nok været tale om en meget lempelig bedømmelse for 
hele den del af byggeriet, der blev færdiggjort inden for byggesæ
sonen. Der var da også i samtiden kritik af dette hurtige byggeri, 
som umulig kunne være helt udtørret ved tidspunktet for beboel
sesattestens udstedelse; således blev det under behandlingen i 
Borgerrepræsentationen i 1878 af udkastet til byggeloven af 1889 
fremhævet: »Man seer nu Huse blive tagne i Brug ved en Flytte
dag, uagtet de først ere paabegyndte 5 a 6 Maaneder tidligere«, 
og der ønskedes derfor helt enkelt indføjet et krav i byggeloven 
om, at væggene først måtte pudses et par måneder efter at taget 
var lagt, fordi erfaringen viste, som det udtryktes af forslagsstil
leren murermester Fussing: »at Mure maa have Tid til at tørres, 
inden de udpudses. Naar den henmurede Kalk, Mørtelen, ikke 
faaer Tid til at suge Kulsyren fra Luften, men der pudses for
inden, slaaer der Fugtighed ud i betydelig længere Tid, end naar 
man har iagttaget fornøden Sikkerhed.« Dette forslag blev dog 
ikke optaget i loven, men i den tilhørende instruks for bygnings
inspektørerne blev det særlig fremhævet, at det som baggrund 
for udstedelse af beboelsesattest især skulle påses »at samtlige 
Beboelsesleiligheder ere saaledes udtørrede, at de uden Skade for 
Sundheden kunne tages i Brug.« 

Tidsplanen for gennemførelse af et byggeri inden for byggesæso
nen er vist i fig. 2.17. Der er tale om en etageejendom af normal 
størrelse, uden synderlig grad af facadeudsmykning og hvis ind
,vendige arbejder er af enkel standard og begrænset til det helt 
nødvendige - sådan som en stor del af tidens boligmasse opfør
tes. Bygningens højde er lovgivningens maksimalt tilladelige ved 
brug af det 45 graders saddeltag, dvs. i størstedelen af perioden 
25 alen, og efter byggeloven af 1871 er gadefacaden fot)l,øjet med 
1 til 2 alen; inden for denne højde, er der 5 normaletager og kæl
deretagen er indrettet til beboelse/erhverv, hvilket vil srge, at den 
kun er halvt nedgravet, og udgravningsdybden er derfor lidt over 
2 alen. Bygningens bredde er de f\Ormale ca. 15 alen. Bygningens 
længde er her sat til omkring 30 alen, hvilke!'\ størrelse er typisk 
forekommende, og svarer til f.e~s. to opgang~ med fiue 2-værel-



Udgravning ---------llo 
Fundamenter -------= 

Opmuring - kælder ------lllU 

- I. etage ------lj,'i@U 

- 2. etage ------lj,+lll+U 
- 3. etage -------llijjjj)Jllll-illl-
- 4. etage -----

- 5. etage -----

-tagetage ----

Tagdækning ------

Indskudsier -------

Fugning, udvendig puds ----11-l!llllll+ 

Indvendig puds -------11-l!llllll+ 

Bjælkelag - afbinding ----=Uliill 

- oplægning ___ _Jj-W!llJJJ.lll 

Bindingsværksvægge - afbinding -mJmmm 

- opstilling --""*'"* 
Tagværk - afbinding -----11-111111111111 

- opstilling/lægtning 

Loftforskalling, bræddevægge 

Gulvlægning --------lllllll 
Trapper - opstilling -----AAl-1111 

Vinduer - isætning ------!®.® 

Inventar - opstilling -----'®""'-

Maler ----------Hllllllflll lllflll-+111111111111111111111111+++ 

Fig. 2.17. Tidsplan for gennemførelse af et københavnsk etageboligbyggeri af gennemsnitlig størrelse og enkel standard i anden halvdel af 

1800-tallet. Vinduer er vist isat »på vej ned med stilladset«, men kunne også være isat under opmuringen. 

ses lejligheder pr. etage eller en opgang med to 3- til 4-værelses 
lejligheder pr. etage. 

Tidsplanen er udtryk for det ideelle for så vidt, som der ikke er 
påregnet arbejdsstandsninger undervejs, hvad enten sådanne 

måtte skyldes ujævn tilgang af materialer, tidvis mangel på 
mandskab eller andre uforudsete hindringer stammende fra 

f.eks. unormalt vejrlig eller specielle funderingsforhold - hvad 
det sidste angår, er der således regnet med brug af det normalt 

forekommende murede fundament på 5 til 6 skifters højde. På 
den anden side er tidsplanen udtryk for det realistiske i henseende 
til bemanding og arbejdstempo, sådan som det kan udledes dels 
af bygningsassistenternes rapporter over byggeriers gang, og dels 

af opgivelser i samtidens byggetekniske litteratur enten direkte el

ler indirekte, f.eks. ved sammenholdning af arbejdslønninger og 
enhedspriser på forskellige arbejder. Eksempelvis er der udgået 

fra en beskaffenhed af jordbunden, som i L. F. Holmbergs »Læ
rebog i Jordarbejde og Fundering« (1887) findes omtalt som »2-
mands-jord«, hvilken benævnelse indebar at 2 mand i fællesskab 

kunne løsne og læsse 1 kubikfavn eller 27 kubikalenjord i løbet af 
en arbejdsdag; i tidsplanen er der afsat 2Y2 uge eller 15 arbejdsda

ge til udgravningen af grunden, som i alt omfatter ca. 1.200 ku
bikalen, hvilket igen forudsætter 6 mand beskæftiget hermed. 

Hvad angår den halve uge der er afsat til anlæg og op muring af 

fundamenterne, svarer det til det almindeligt forekommende 
tidsrum angivet i bygningsassistenternes rapporter, og sammen
holdt med enhedspriser på murerarbejde og svendeløn har dette 
arbejde krævet 5 til 6 mureres indsats. Det er også denne murer-
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styrke, der er lagt til grund for udarbejdelsen af resten af tidspla
nen. Det fremgår af overslagspriser, som de eksempelvis er frem
stillet i J. D. Herholdts »Veiledning i Husbygningskunst« (1875), 
sammenholdt med daglønnen på den tid, at man den gang påreg
nede at en murer pr. arbejdsdag kunne formure omkring 10 kva
dratalen facademur eller udmure ca. 30 kvadratalen bindings
værk eller pudse 40 til 50 kvadratalen væg eller fuge ca. 30 kva
dratalen facademur. Opmuringstakten med ca. I Y2 uge mellem 
lægning af hvert bjælkelag har således fordret indsatsen af 4 fa
cademurere, som hver har opmuret en halv snes kvadratalen 
ydervæg pr. dag - lidt mindre i bunden af bygningen hvor murene 
er tykkere, lidt mere i toppen hvor de er tyndere - og den jævne 
opmuringstakt er derfor en smule idealiseret, men i øvrigt nok så 
meget bestemt af tømrernes nogenlunde konstante tidsforbrug til 
afbinding af bjælkelag og bindingsværksvægge ligeledes under 
forudsætning af en jævn bemanding. 



Ydervægge 
Det ældst kendte, mere generelt udformede påbud om anvendel
se af grundmurede ydervægge i københavnsk byggeri stammer 
fra 1683. I Forordning af 27. februar dette år bestemtes bl.a. at 
bygninger beliggende ud til torve og mere betydende, navngivne 
gader » ... som nu ere, ei længere kan staae, men skal igien op
bygges« skulle opføres med alle ydervægge af grundmur, dvs. 
helt igennem murede vægge, i modsætning til udmurede bin
dingsværksvægge. Bygninger mod gader af en vis, men mindre 
betydning skulle efter forordningen have nederste del af yder
væggene» ... i det ringeste til Overgangs-Foden« samt gavlvægge 
» ... paa begge Ender ganske til det øverste« udført af grundmur. 
I øvrigt var det op til den enkelte bygherre efter behag at anvende 
(udmuret) bindingsværk eller grundmur i alle andre tilfælde. 

I medfør af særlige byggebestemmelser for afgrænsede områ
der (groft set svarende til de senere kendte partielle byplanved
tægter eller servitutbestemmelser) var der allerede tidligere blevet 
krævet brug af grundmur i københavnsk byggeri; således med 
Forordning af 4. juli 1672: »At Bygningerne ved Konge-Torvet 
skal være af 2 Etager foruden Kielderen, og med Brand-Muur til 
Gaden«. 

Fra myndighedernes side forsøgte man også at fremme brug af 
grundmur ved privilegier i form af f.eks. skattelettelser; således 
med Anordning af 11. april 1685, som i øvrigt også sigtede mod at 
få »øde Pladser bebygget«, og hvorefter ikke alene brug af 
grundmur præmieredes, men også byggeriets højde - jo højere 
huse, jo større skattelettelser. 

Bygningerne i København var - og blev også almindeligvis på 
denne tid - opført som hele bindingsværkskonstruktioner med 
eller uden udmurede tavl; helt til den store brand i 1728 var yder
væggene endog i mange tilfælde kun bræddebeklædte. Grund
murede bygninger var i mindretal, og deres konstruktion betinget 
af særlige forhold - eksempelvis som ovenfor beskrevet. 

Af tidligere københavnske bestemmelser om ydervægges kon
struktion fandtes fra 1520 krav om murede tavl i bindingsværks
vægge mod gade, og fra 1549 måtte ingen gavlvægge mod nabo
bygninger være bræddeklædte - et krav som også gjaldt den eksi
sterende bygningsmasse. 

Bestemmelserne håndhævedes ikke videre fast, men afpasse
des borgernes vekslende evne til investering i byggeri afhængig af 
de til enhver tid herskende økonomiske forhold. 

Hovedsagelig af denne.grund blev branden i 1728 så omfatten
de. 1450 ejendomme nedbrændte. Af disse var kun 40 grundmu
rede, 180 delvis grundmurede og resten var rene bindingsværks
huse. Heraf kan ikke udledes, at grundmurede huse bedre mod
stod branden - dertil var den altfor kraftig - men derimod i hvor 
høj grad bindingsværksbyggeriet prægede byen på den tid. 

Branden i 1728 medførte øjeblikkeligt krav om brug af grund
mur overalt i byen, og for at hjælpe byggeriet i gang blev der både 
givet skattefrihed på materialer og tilskud til byggearbejder. Det 
blev på næsten alle måder forsøgt at fremme det grundmurede 
byggeri, og som et af resultaterne heraf fremkom J. C. Krieger 
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med grundigt gennemarbejdede overslag over udgifterne ved op
førelse af henholdsvis grundmurede huse og huse af bindings
værk, hvis fulde titel var: »Berechnungen und DesseinsAuf3 dif
ferente Grund-Gernaurte, Gebaude, Alls wornach Ihr. Konigl. 
Majest. allergnadigst beliebet, Dass die Abgebrandte Strassen 
Der Konigl. Residentz-Stadt COPENHAGEN Sollen reguliret 
und aufgebauet werden, worneben Eine Erlauterung und Beweis 
wie wenig die Difference der Kosten sey, Brand-Gernaurte Hau
ser gegen die von Eichen Stender-Werck zu erbauen«. Efter Krie
gers beregninger var merudgiften ved brug af grundmurede faca
der så lille som 1 Y2 pct. ved opførelse af 3-etages bygninger, hvis 
udstrækning i grundplan var 24 x 15 alen. 

På trods af alle anstrengelser måtte den enevældige konge ind
rømme sin afmagt med Placat af 19. januar 1731, hvori det hed
der: »At Khavns Indvaanere rnaae paa deres afbrændte Pladser 
bygge med Grundrnuur eller Bindingsværk, ligesom de det kan 
afstedkomme; samt at de som inden 25 Aar fra dette Aars Begyn
delse at regne, bygge paa en afbrændt Plads, rnaae i den Tid være 
frie for Indqvartering og alle ord. og extraordinaire Paalæg og 
Skatter (Told- og Consurnption, Lygte- og Sprøite-Skat, samt 
Renovationsafgifter alene undtagen)«. Hvad enten grunden her
til var borgernes finansielle situation, eller det var mangel på mu
rere og rigelighed af tømrere - som hævdet af H. Langberg i 
»Danmarks Bygningskultur« (1955) - blev forbudet mod brug af 
bindingsværk i ydervægge først igen indført i 1737, samme år 
som også skattefriheden på byggematerialer ophævedes. 

Imidlertid genopførtes næsten hele den nedbrændte bygnings
masse i dette korte tidsrum - og hovedsagelig som bindings
værksbygninger. 

Således var stadig en meget stor del af Københavns bygninger 
opført af bindingsværk, da den næste store brand hærgede byen i 
1795. Denne gang nedbrændte 943 huse, og det blev igen aktuelt 
at indskærpe kravet om brug af grundmurede ydervægge og i 
øvrigt fastlægge nærmere retningslinier for udførelsen. 

Rådstueplacat af 4. juli 1795, der udkom mindre end en måned 
efter branden, som varede fra 5. til 7. juni, var den hidtil mest 
omfattende og detaljerede samling af byggeregulerende bestem
melser københavnsk byggeri var blevet underlagt på en gang. 
Denne placat er undertiden blevet betegnet som Københavns før
ste byggelov, og egentlig ikke med urette fordi den med sine 19 
paragraffer indeholdt bestemmelser både om det fremtidige byg
geris højdeforhold, dets konstruktive og rnaterialernæssige for
hold og også dets indretning. 

Om ydervægge var i placat af 4. juli 1795 foreskrevet(§ 6): »Al
le udvendige Mure til Gade, Gaard og Naboe skal være af Grund
rnuur, hvilket er at forstaae saavel om Forhuse, Side- og Baghu
se«. Allerede efter branden i 1728 var hovedgesirnser blevet kræ
vet udført af »dertil brændte Steen, hvorover Taget frit kunde 
have sit Vandfald«, og med placaten af 4. juli 1795 indskærpe
des, at dette krav også gjaldt gårdfacaders hovedgesirnser. Hertil 
korn så, at al brug af træ i facader blev forbudt, med mindre det 
beskyttedes mod ilds påvirkning ved metalbeklædning eller ved 
pudsning. 

I lighed med situationen efter branden i 1728, blev der også ef
ter branden i 1795 indført statslige støtteordninger for at hjælpe 



byggeriet i gang; men denne gang skete det mindre end en måned 

efter branden, hvor der gik mere end et halvt år efter den forrige 

store brand - og denne gang var støtteordningerne klart udfor

met med sigte på det grundmurede byggeri: med Placat af 3. juli 

1795 indførtes en 3-årig nedsættelse af beskatningen af byggema

terialer, men mens afgifterne på kalk, mur- og tagsten generelt 

nedsattes til ca. det halve, blev tømmer og andre trævarer kun fri

taget for en ekstra afgift pålagt i slutningen af 1760'erne. 

Bestemmelserne i Placat af 4. juli 1795 blev mindre end en må

ned efter de fremkom, udstrakt til også at gælde for bebyggelse 

på stadens grunde uden for Voldene, og således fremkom faktisk 

allerede i 1795 den første mere sammenfattende byggelovgivning 

for de senere Brokvarterer. I forhold til tidligere var dette et radi

kalt brud, og det viser også i hvor høj grad erfaringerne fra bran

den blev taget alvorligt. Imidlertid ophævedes forbudet mod 

brug af bindingsværksydervægge i byggeriet uden for Voldene 10 

år senere - med Placat af 5. juli 1805 - dels fordi byggeriet her var 

langt mindre tæt end inden for Voldene, og dels fordi der stadig 

blev taget hensyn til borgernes økonomiske forudsætninger for 

at kunne bygge. Et par år senere - efter bombardementet af Kø

benhavn i 180\'/ - blev det helt forbudt at opføre mere permanent 

bebyggelse på' arealerne rundt om byen i en afstand af ca. 1 \li km 

fra Voldene: det såkaldte demarkationsareal. Det blev meddelt i 

Placat af I. august 1808: »At paa de nedrevne og afbrændte 

Tomter, indenfor Demarcations-Linien, kan ikke tilstædes Op

førelsen af Grundmuur eller Bindingsværk. Derimod tillades 

Bierne af benævnte Tomter, til deres forskiellige Nærings brug at 

maae opføre interimistiske Bygninger eller Skure gandske af 
Bræder med Vinduer og Dørre samt Tag enten af Tegl, Bræder el

ler Straae, efter eget Gotbefindende.« 
I øvrigt medførte de skærpede krav til byggeriet ifølge placat af 

4. juli 1795, at den ældre bygningsbestand, som ikke var blevet 

berørt af branden, ikke i ønskeligt omfang erstattedes af nybyg

geri, hvorved sikkerhed mod brande i fremtiden af samme stør

relsesorden som de forrige ikke opnåedes i det tilsigtede omfang. 

Med Placat af 18. juni 1799 forsøgtes derfor at gøre ejere af så

danne ældre bygninger interesseret i »brandsikringsforanstalt

ninger«, ved at tillade påbygning af en ekstra etage uanset om hu

set helt igennem var af bindingsværk, når blot samtidig en gavl

væg nyopførtes efter bestemmelserne i Placat af 4. juli 1795, og 

den ny hovedgesims blev udført af sten eller den ældre trægesims 

blev »røret og beværfet«, dvs. pudset - og endelig at bygningen 

med den nye etage i øvrigt kunne holdes inden for tilladelig 

højdegrænse. De økonomiske forhold i århundredets begyndelse 

og den senere kraftige befolkningstilvækst inden for rammerne 

af et op JllOd 200-årigt uforandret fæstningsanlæg medførte, at 

påbygning af eksisterende bygninger fik et temmeligt stort om

fang, som man endnu i dag vil kunne se mange steder i byen, såle

des tydeligst i blotlagte gavle. 
Med Københavns byggelov af 17. marts 1856 blev forbudet 

mod brug af bindingsværk i ydervægge naturligt nok videreført -

men endnu en gang i strammet form: herefter var det kun tilladt 

at anvende bindingsværk til opførelse af latrinbygninger, og kun 

mindre sådanne; der var endog bestemmelse om, at eksisterende 

træværk udenpå bygninger skulle borttages og erstattes med mu-
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Fig. 3.01. Ydervægstyper. A - formur, bjælkelagsbæ
rende og gennembrudt af vinduer/døre (facade). B -
endemur, ikke bjælkelagsbærende og som regel uigen
nembrudt (gavl). c - bagmur, bjælkelagsbærende og 
som regel uigennembrudt (gavl). 
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rede konstruktioner, når hovedreparation blev nødvendig - kun 
almindelig, løbende vedligeholdelse af udvendigt træværk var 
herefter tilladt. Dette krav havde for så vidt eksisteret siden 1805 
med Brandforordningen af 1. november dette år, hvori det hed(§ 
12): »Ingen Bygning maae her i Staden beklædes med Bræder, ei 
heller maae Skure, Svaler eller Altaner nogensteds der af Bræder 
opføres ... Ei heller maae de Beklædninger, Gavle, Skurer og Al
taner, af Bræder, som endnu her i Staden forefindes, herefter 
istandsættes, naar de blive brøstfældige, under hvad Paaskud det 
maatte være; men naar deslige Træbygninger ikke længere, uden 
Hielp, kan staae, og Eieren igien vil se sit Huns med andet Lukke 
forsynet, da skal hermed foreholdes efter den § 6 i Pl. af 4. juli 
1795«. Men det gjaldt for denne bestemmelse, som for mange af 
de andre fra samme tidsrum, at tidernes ugunst var stærkere vir
kende faktor end lovkrav. 

Det rigoristiske forbud i byggeloven af 1856 mod brug af træ i 
bygningers ydervægge var dog begrænset til at gælde for byg
ningsmassen inden for Voldene. I forstæderne - Brokvartererne 
- var det stadig tilladt at bygge huse med ydervægge af bindings
værk under iagttagelse af visse begrænsninger, bl. a. i henseende 
til bygningshøjde og afstand til nabogrund - bestemmelser som 
tilsammen medførte, at bindingsværk dog ikke kunne finde an
vendelse i etageboligbyggeriets ydervægge. 

Bestemmelserne om brug af grundmurede ydervægge i Køben
havns byggelov af 1856 gik med et lidt andet ordvalg igen i de føl
gende københavnske byggelove af 1871 og 1889. 

Så vidt det ses af samlinger af ældre lovbestemmelser, fandtes in
gen højdebegrænsning i det tidligere københavnske byggeri, før 
der med placat af 4. juli 1795 blev givet sådanne bestemmelser; 
derimod fandtes krav om minimumshøjder i visse gader, jvf. ek
sempelvis den foran omtalte forordning af 4. juli 1672. 

Om bygningshøjder var i placat af 4. juli 1795 bestemt (§ 2): 
»Da det er nødvendigt, at de Byggende sættes Grændser, i Hen
seende til Husenes Høide; saa tages heri den Bestemmelse, at Hu
se, som opføres i Gader af (indtil) 18 Alens Brede, ikke maae væ
re over 18 Alen høie, foruden Taget, hvilken Høide vedkommen
de forresten kan efter Gotbefindende anvende til saa mange Eta
gers Indretning, som skee kan. I de bredere Gader derimod be
stemmes den største Høide til 24 Alen efter Overkant af Bielken 
eller Gesimsen. Men naar der bygges med gebrokken Tag eller 
med Qvist, da maae Bygningen, iberegnet det gebrokne Tag eller 
Qvisten, ikke være høiere, end forommeldte 24 Alen. En lige Ind
skrænkning bør finde Sted i Henseende til de Bygninger, som i de 
smallere Gader opføres efter foranstaaende Post, at nemlig, naar 
paa samme anbringes gebrokken Tag eller Qvist, maae Bygnin
gerne, iberegnet Taget eller Qvisten, ikke være høiere, end 18 
Alen.« 

Disse bestemmelser om bygningshøjder i København var prin
cipielt gældende det næste halve århundrede indtil fremkomsten 
af Københavns byggelov af 1856, men der blev dispenseret i vid 
udstrækning, dels ved generel tilladelse til at bygge 21 alen høje 
bygninger i gader af indtil 18 alens bredde (placat af 11. januar 
1810), og dels i mange enkelttilfælde, hvor der blev bygget op til 
26 alen høje huse. I den foreløbige byggelov af 1854 strammedes 



bestemmelserne dog for de smalleste gaders vedkommende, og 
herefter var størst tilladelig bygningshøjde 15 alen i gader med 
bredder på 12 alen og derunder. 

Som det fremgår, var der med disse tidlige bestemmelser om 
størst tilladelige bygningshøjder kun sat visse grænser for største 
højde af facademure, eller som de med den tids sprogbrug be
nævntes: form ure. I mangel af bestemmelser om størst tilladelig 
taghældning eller husdybde kunne de såkaldte bag- og endemure 
i princippet blive uendelig høje. Ganske vist indførtes med den 
foreløbige byggelov af 1854 en størst tilladelig taghældning på 45 
grader, men dermed ændredes ikke i synderlig grad på dette for
hold. 

Denne afhængighed mellem gadebredde og bygningshøjde og 
dermed formurshøjde videreførtes i byggeloven af 1856, men 
med den forskel at der indførtes en direkte proportionalitet mel
lem gadebredde og størst tilladelig bygningshøjde(§ 28): »Ingen 
Bygning, som fremtidig opføres, være sig Forhuus, Side-, 
Mellem- eller Baghuus, maa have større Høide end Gadens Brede 
med et Tillæg af en Fjerdedeel«, og samtidig fastsattes (§ 29): 
»Den til Gader af 20 Alens Brede svarende Bygningshøide af 25 
Alen er tillige den Grændse, som ikke maa overskrides paa Torve 
og aabne Pladse eller i Gader af over 20 Alens Brede; Qviste til 
Varers Opheisning, der kun have den dertil fornødne Størrelse, 
maae dog overalt opføres over den normerede Høide.« Bestem
melsen om højst 45 graders taghældning fra den foreløbige byg
gelov af 1854 gik igen i byggeloven af 1856, men der blev sat 
grænser for største højde af bagmure, idet sådanne herefter højst 
måtte være 8 alen højere end formurene; derimod kunne højden 
af endemure stadig blive uendelig stor, fordi deres udstrækning 
kun var underlagt den begrænsning, der lå i bestemmelsen om 
maksimalt 45 graders taghældning, og således ville uendelig tyk
ke huse give uendelig høje endemure. 

Hertil er så at føje, at hvor de byggende efter placat af 4. juli 
1795 »efter Gotbefindende« kunne indrette så mange etager de 
ville inden for de tilladelige bygningshøjder, blev der allerede 
med den foreløbige byggelov af 1854 stillet krav om mindst 4 alen 
rumhøjde i beboelsesrum, og dette krav gik igen i de senere byg
gelove. 

På trods af de således absolut givne bestemmelser om største 
bygningshøjde i byggeloven af 1856, var der i samme lov givet 
mulighed for overskridelse heraf ved den bestemmelse, som sene
re førte til fremkomsten af »københavnertaget« (§ 32): »Naar et 
Tag gives en mindre Reisning end det ifølge § 31 maa have (dvs. 
mindre end 45 grader), kunde de i § 28 fastsatte Bygningshøider 
forøges med Halvdelen af den Størrelse, som Tagrygningen der
ved kommer til at ligge lavere.« Baggrunden for denne bestem
melse og dens brug i praksis er nærmere redegjort i afsnittet om 
tage på side 325 og flg.; her er bestemmelsen blot omtalt fordi den 
gav teoretisk mulighed for uendelig høje ydervægge i forbindelse 
med uendelig tykke huse. I praksis forekom en sådan brug af be
stemmelsen dog ikke - end ikke inden for de realistiske mulighe
ders grænse: alene en forøgelse af tidens normalt forekommende 
husdybder på omkring 15 alen med ca. halvdelen heraf - 8 alen -
ville give mulighed for indretning af endnu et beboelseslag i nor
maletagerne ved konsekvent brug af bestemmelsen om »2 ned - 1 
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Efter byggeloven af 1889 

Fig. 3.02. Størst tilladelige højder af formure og bag
mure, mindste bredde af nyanlagte gader. Målangivel
ser i alen. 
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op«, og med de normalt anvendte konstruktioner ville det blot 
have medført konsekvent brug af to langsgående bjælkelagsbæ
rende skillevægge i stedet for en. Det kan undre, at den tids byg
gende, som i hvert fald af eftertiden er tillagt en stor grad af op
findsomhed, hvad angår mulighederne for optimal udnyttelse af 
byggelovgivningen, ikke har fundet på at udnytte dette forhold; 
dels fandtes der jo nærliggende forbilleder i korridorejendomme
ne, hvor der netop altid anvendtes et dobbelt sæt hovedskille
vægge, og dels trak byggeskikken i vore nabolande mod øst og 
syd mod tykkere huse - end ikke krav om dagslysadgang til de 
midtliggende rum ville have forhindret en sådan brug af bestem
melsen, idet der først med byggeloven af 1889 optrådte krav om 
dagslysadgang til beboelsesrum. Dette til trods blev den normalt 
forekommende brug af bestemmelsen, at bygninger med normal 
husdybde indrettedes med 6 normaletager, hvoraf den nederste 
havde gulvet i terrænhøjde, modsat det ellers almindelige at ind
rette bygninger med saddeltag med 5 normaletager og kældereta
gen halvvejs nedgravet, men udnyttelig til beboelse og/eller er
hverv. Bestemmelsens betydning for maksimal ydervægshøjde 
blev således, at formurene øgedes med omkring 2 alen, mens 
ende- og bagmure tilsvarende nedsattes med ca. 4 alen. 

I byggelovene af 1871 og 1889 gik de samme bestemmelser om 
beregning af størst tilladelige bygnings- og dermed ydervægshøj
der igen. Med revisionen i 1875 af byggeloven af 1871 blev der dog 
givet mulighed for at forøge bygningshøjden til 27 alen i gader 
med ikke under 25 alens bredde, men under den forudsætning at 
tagetagen ikke indrettedes til beboelse, og at højdeforøgelsen ale
ne anvendtes til større rumhøjder og altså ikke til indretning af 
flere beboelsesetager end ellers opnåeligt. En sådan dispensation 
var allerede indført i 1870 for bebyggelsen på Voldterrænet. Med 
byggeloven af 1889 krævedes nye gader anlagt med en mindste 
bredde på 30 alen, men det medførte ikke en tilsvarende større 
bygningshøjde; med byggeloven af 1889 fastsattes størst tilladeli
ge bygningshøjde til 29 alen, og samtidig indførtes den begræns
ning, at der højst måtte indrettes 6 beboelseslag, og der måtte ik
ke være beboelse i tagetagen. 

Med byggeloven af 1871 indførtes det såkaldte gesimstillæg: 
det blev tilladt at forhøje gadefacader med 1 - i visse tilfælde 2 -
alen, hvilket var begrundet i ønsket om mulighed for udformning 
af større hovedgesimser og dermed efter samtidens mening få 
smukkere facader. Gesimstillægget, som altså alene havde betyd
ning for højden af formure mod gade, videreførtes i byggeloven 
af 1889. 

Med revisionen af enkelte paragraffer i byggeloven af 1871 i 
1875 indførtes såkaldte lysafstandskrav mellem bygninger på 
samme grundstykke; der sigtedes hermed mod en mindre tæt be
byggelse, alternativt mod lavere bygninger, idet der blev fastsat 
mindsteafstande bygninger imellem, der beregnedes udfra deres 
højder. Lysafstandskravene fik dog ingen minimerende betyd
ning for bygnings- og dermed ydervægshøjder, dels var de kræ
vede afstande af beskeden størrelsesorden, og dels var de beskre
vet - eller i det mindste opfattet som - afstande målt vinkelret på 
ydervægge indeholdende vinduer, hvilket i mange tilfælde blot 
havde til følge, at vedkommende ydervægsdel blev »drejet« til en 
placering, så lysafstandskravet derved blev opfyldt. 



Siden fremkomsten af placat af 4. juli 1795 havde der altså ek
sisteret en mere eller mindre direkte sammenhæng mellem gade
bredde og bygningshøjde og dermed også højden af ydervægge, 
idet udgangspunktet var højden af facade- eller formuren mod 
gade, og højden af ende- og bagmure derefter fremkom ved be
stemmelser om størst tilladelig taghældning, suppleret med be
stemmelser om største højde af bagmure efter byggeloven af 
1856. Om måling af bygningshøjder var i byggeloven af 1856 fast
sat(§ 30): »Bygningshøiden regnes fra Fortouget til Overkanten 
af Gesimsen, maalt paa Midten af Bygningen. Gadebreden udfor 
en Bygning maales efter den Linie, som, dragen fra Midten af 
Bygningen, danner samme Vinkel med Gadens to Sider paa dette 
Sted. Ved Hjørnebygninger regnes Høiden efter den Gades Bre
de, hvortil de have den længste Side, og, naar de have en lige lang 
Facade ud til to Gader af forskjellig Brede, beregnes Høiden efter 
den bredeste af disse. Den Omstændighed, at en Gade støder lod
ret imod en Bygning, berettiger ikke til at opføre denne høiere 
end ellers efter Breden af den Gade, hvori den ligger.« 

I byggelovene af 1871 og 1889 fandtes noget nær enslydende 
bestemmelser om måling af bygningshøjder, men med den for
skel at der efter disse to love regnedes til overkant aftagbjælke
lag. Det ændrede målegrundlag skyldtes først og fremmest, at 
indførelsen af gesimstillæget i byggeloven af 1871 nødvendiggjor
de det. Men det skyldtes også, at der med målingen af bygnings
højden til overkant af hovedgesims ikke var givet faste retningsli
nier for tagbjælkelagets placering i forhold til formurene, og der 
var således mulighed for at give en bygning større indvendig høj
de ved at lade tagbjælkelaget være båret af tagkonstruktionen. 
Dette var allerede blevet fremdraget af et mindretal i den kom
mission, der forberedte udkastet til byggeloven af 1856, men altså 
uden at det fik indflydelse på udformningen af lovteksten før 
byggeloven af 1871. Det er imidlertid tvivlsomt, at der skulle have 
været gjort en sådan brug af bestemmelsen, dels fordi der andet
steds i loven fandtes krav om forankring af bjælkelag til facade
væggene, og dels fordi det samlede sæt af bestemmelser om byg
ningstværsnittets målforhold tillod optimal udnyttelse heraf, 
uden at det ville være nødvendigt for de byggende at ty til brug af 
sådanne forholdsregler. 

Den således fastlagte bygnings- eller formurshøjde gjaldt for 
samtlige et grundstykkes bygninger uanset terrænforskelle; først 
med byggeloven af 1889 blev det fastlagte målepunkt i fortovet 
udfor gadebygningens midte regnet som et niveauplan gældende 
for hele grundstykket. 

Om udbygninger på formure mod gade var i byggeloven af 1856 
bestemt(§ 8): »Ligesom nye Karnapper og udbuede Vinduer for 
Fremtiden ikke maae anbringes paa nogen Bygningsfacade ud 
over Gaden, saaledes maae ingen Dee! af Bygningen springe 
udenfor Linien af Byggegrunden ud mod Fortouget. Herfra und
tages dog saadanne Fremspring, der ere begrundede i Bygningens 
Construction eller dens Forziring, saasom: aabne Altaner, Ge
simser, Baand m. m., naar de ere anbragte i en Høide af mindst 
3 V. Alen fra Gaden, og overhovedet Udladninger, der ikke over
stige 2 Tommer.« Efterfølgende var der opstillet forbud mod ind
retning af vinduer, døre og porte til at åbne udad i kælder- og 
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stueetage. Om baggrunden for disse bestemmelser hed det i den 
lovforberedende kommissions motiver: »Commissionen antager, 
at det for Fremtiden aldeles bør forbydes at anbringe nye Kar
napper eller udbuede Vinduer paa nogen Bygnings Facade ud 
over Gaden, og at det i Forbindelse hermed bør fastsættes, at 
overhovedet ingen Dee! af Bygningen maa springe udenfor Lini
en af Byggegrunden ud imod Fortouget, dog med de i Paragra
phen indeholdte nærmere Bestemmelser og Undtagelser. Kar
napper indsnævre nemlig Gaderne, skade Luftstrømningen, 
hindre Naboernes Udsigt og ere i det Hele til Ubeqvemmelighed 
for Passagen, og der er saa meget mindre Betænkelighed ved ube
tinget at forbyde dem, som Boutikskarnapper nu paa en naturli
gere Maade erstattes ved hensigtsmæssigere Construction af sto
re Vinduer med Jernpiller.« 

Myndighederne havde i de foregående århundreder ført en sta
dig - og forgæves - kamp med husejerne om deres ret til råden 
over gadeareal. Det havde givet sig udslag i mange og gentagne 
forbud mod udbygninger over gadelinien; i sidste omgang således 
med placat af 23. september 1795, hvori det hed (§ 2): »Ingen 
Slags Udbygning eller Carnappe (Balcons af Steen og Jern und
tagne, i den Høide, hvor de ei kunde være Færselen til Hinder), 
ei heller noget uden for Linien udstaaende Vindue, maae anbrin
ges paa Bygninger.« Men også denne gang var husejerne de stær
keste, og til sidst måtte myndighederne gå på kompromis; det 
skete med placat af 21. maj 1811, hvorefter udbygninger af en vis 
størrelse over gadelinien blev tilladt: »Kongen har fastsat følgen
de Bestemmelser, med Hensyn til udbuede Vinduers eller saa
kaldte Karnappers Anbringelse i Huse og Gaarde i Kiøbenhavn: 
1) Cancelliet skal være bemyndiget til, paa derom indgivne An
søgninger, at bevilge Karnappers Anbringelse i de Huse og Gaar
de, hvor de ikke ansees at foraarsage Vanziir, dog saaledes: at de 
ikkun anbringes i Bygningernes Stue-Etage; at de ere i det mind
ste 3 Alen fra Jorden; og at deres største Udladning bliver 12 
Tommer. 2) For saadan Tilladelse, som blot er personlig, og op
hører, naar den, der har erholdt samme, forandrer Boepæl, skal 
erlægges en aarlig Afgift af 12 Rdlr for hver Karnappe i en Gaard 
og af 8 Rdlr for hver Karnappe i et Huus.« I fem efterfølgende 
punkter var så yderligere fastlagt retningslinier for betalingen, 
bl.a. for sådanne karnapper som allerede fandtes, men som var 
opført uden tilladelse. 

Det var altså faktisk bestemmelserne fra placat af 23. septem
ber 1795 om overskridelse af byggelinien, der indførtes i bygge
loven af 1856, og når de i denne lov yderligere udbyggedes med 
forbudet mod større facadefremspring end 2 tommer, må det ses 
på baggrund af tidens fremherskende arkitektoniske idealer, 
hvorefter der ikke var nogen anledning til at give de byggende 
større indrømmelser i henseende til råden over gadeareal. 

I byggeloven af 1871 fandtes tilsvarende bestemmelser om 
overskridelser af byggelinien mod gade, blot hævedes mindste
højden for anbringelse af altaner, bånd osv. til 3V. alen, og der 
blev givet mulighed for at bygningskommissionen efter særlig an
søgning kunne tillade anbringelse af fremspring fra gadefacaden 
på op til 6 tommer. 

I 1870'erne voksede et konkurrerende syn på arkitekturen sig 
stærk, og »Europæerne«, som dets udøvere også betegnedes, 



mente ikke at kunne udfolde deres arkitektur under så snærende 
bånd, som sattes med bestemmelserne om overskridelse af bygge
linien mod gade i byggeloven af 1871. Det må ses som en imøde
kommelse af »Europæernes« ønsker, at der i udkastet til den se
nere byggelov af 1889, som det forelagdes for Borgerrepræsenta
tionen i 1878, var givet bygningskommissionen kompetance til at 
tillade anbringelse af karnapper ud over byggelinien; men i øvrigt 
var der i lovudkastets bestemmelser om overskridelse af byggeli
nien ingen ændringer fra byggeloven af 1871, og derfor kunne ud
øverne af den nye arkitektur ikke være tilfredse. Men det gjaldt i 
øvrigt også for andre af bestemmelserne i byggeloven af 1871, at 
»Europæerne« ikke mente, at mulighederne for udfoldelse af ar
kitekturen var tilstrækkeligt tilgodeset, således bl. a. hvad angik 
tagformer og -højder, jvf. afsnittet om tage, side 330 og flg. 

Den nye arkitekturs førstemand F. Meldahl var den mest frem
trædende kritiker af de eksisterende bestemmelser, og i sin egen
skab af borgerrepræsentant havde han særlige muligheder for at 
fremføre sin kritik og blive hørt. Ved førstebehandlingen af lov
udkastet til byggeloven af 1889 i borgerrepræsentationen i 1878 er 
han bl.a. citeret for følgende: »Den Kyndige, som vilde offre no
gen Tid paa at undersøge Sagen og sammenligne Kjøbenhavn 
med andre Stæder, vilde vistnok komme til det Resultat, at hvad 
vi her mangle er navnlig Relief i vore Facader, Noget, der kan 
frembringe Lys- og Skyggevirkninger, ved Siden af en Udvikling 
af Gesimsformerne og hvad der ligger over dem og en harmonisk 
og smuk Artikulering af de bærende Dele, Pillerne, i Forhold til 
det, der bæres. Paa disse Omraader maatte der gjøres Skridt til 
Forbedringer, dersom ikke den nye Lov skulde virke lige saa lidet 
tilfredsstillende som de tidligere. Det var jo bekjendl, al under 
vore Forhold mangle de Byggende i Almindelighed Midler til at 
kunne afvente Dispensationer fra Loven, thi med al den Alvor, 
der gjør sig gældende i Bygningskommissionen, og alle dens Be
stræbelser for at gjøre Skjel og Ret mod Alle maa de fleste Sager 
gaa til Ministeriet, og Afgjørelsen tager da Tid. Den Byggende si
ger saa til sin Arkitekt: vi have ikke Tid til at vente, gjør, hvad Du 
kan faa Lov til af Bygningskommissionen, men kun hvad der kan 
opnaaes strax. Vilde man nu opfordre Bygherren til at rykke til
bage paa sin Grund, saa kom atter de økonomiske Vanskelighe
der, saa meget mere som den Grund, der offres, maaske da ikke 
kan regnes med til den ubebyggede Plads. Offre maatte der gjøres 
for at faa det Skjønne og Karakteristiske frem, men vil eller kan 
den Private ikke yde dem, og sætte Befolkningen Pris paa det, 
der skal komme frem igjennem dem, saa maa Loven lempes saa
ledes, at det, der behøves, kan opnaaes som en Ret. Det gjaldt for 
Kunstneren om, at han ikke kommer til at arbeide under en idelig 
Usikkerhed med den Bevidsthed, at hvad han staaer og tegner 
maaske slet ikke kommer til Anvendelse, thi det gjør hans Fantasi 
gold. Vil man have Kunst, maa man ogsaa give den Frihed og 
Fart for Evnerne, som er en Betingelse for at kunne spille.« 

Meldahls indledende kritik blev i en senere behandling af lov
udkastet fulgt op af en detaljeret gennemgang af de større euro
pæiske byers lovgivningsmæssige bestemmelser om facaders mu
lighed for overskridelse af byggelinien mod gade, og mundede ud 
i et forslag til andre og langt mere lempelige bestemmelser for ud
bygninger på gadefacader - bestemmelser som næsten ordret 
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blev optaget i byggeloven af 1889. Disse bestemmelser, hvorefter 
størrelsen af udladninger af sokler, piller, pilastre, søjler og lig
nende fra facadeplanet sattes i forhold til aktuel gadebredde på 
yderst kontant vis ved direkte proportionalitet, var på en grotesk 
måde en illustration af at bygningskunstneres »Frihed og Fart for 
Evnerne« uundgåeligt måtte indpasses i et fastlagt skema - jvf. § 
9 i byggeloven af 1889, som gengivet i bilag I side 367. Bestemmel
serne var meget omfangsrige og detaljerede, og det skal her blot 
nævnes, at der i normale fald i de bredeste gader herefter kunne 
opnås udladning fra facadeplanet på op til 15 tommer, hvor 
grænsen tidligere var 2 tommer, og når kunstneriske hensyn måt
te tale derfor kunne fremspring yderligere øges med 4 Yz tomme 
efter særlig tilladelse fra Bygningskommissionen, men dog kun 
med Magistratens samtykke; det størst opnåelige fremspring over 
byggelinien for dekorative elementer som de ovennævnte, var 
herefter 19!/z tomme mod tidligere 6 tommer. Disse bestemmelser 
var allerede indeholdt i det færdigbearbejdede udkast til bygge
loven af 1889, som det forelå fra Borgerrepræsentationens side i 
slutningen af 1870'erne, men byggeloven blev jo som bekendt 
først vedtaget et tiår senere. Imidlertid brugtes udkastets bestem
melser om overskridelse af byggelinien mod gade som rettesnor 
ved dispensationsansøgninger 1880'erne igennem, og man vil der
for i etageboligmassen fra dette tiår finde en langt større varia
tion i facadeudformningerne end tidligere. Da endelig byggelo
ven af 1889 trådte i kraft, var det ikke så meget »Europæerne«, 
men i højere grad den nyopdukkede nationalromantiske arkitek
turs udøvere, der fik glæde af bestemmelserne. 

Som det fremgår ved betragtning af københavnske etageejen
dommes gadefacader, hvad enten de er opført i 1850'erne eller i 
1890'erne, er der dog et led, som ikke var underlagt bestemmelser 
om størst tilladelig fremspring fra facadeplanet - det er hovedge
simserne. Der vil kunne findes hovedgesimser på gadefacader, 
hvis udladning er op til 1 Yz alen, og selv i 1850'ernes som oftest 
spartansk udstyrede gadefacader er hovedgesimsernes udladning 
i almindelighed mellem Yz og 3/4 alen. Tilsyneladende har hoved
gesimsers fremspring over gadelinien ikke været omfattet af be
stemmelserne herom i nogen af de tre byggelove, der var gælden
de i anden halvdel af 1800-tallet, selv om det ikke var nævnt i no
gen af lovene. 

De her omhandlede bestemmelser om størst tilladelige facade
fremspring gjaldt kun formure mod gader placeret op til byggeli
nien; formure mod gårde var naturligt nok ikke underlagt sådan
ne lovmæssige begrænsninger, men kun en forsvindende lille del 
af de byggende i København benyttede denne frihed til at udstyre 
gårdfacader med dekorative elementer, og de få der gjorde det, 
indskrænkede sig som oftest til at anbringe et - måske to - gen
nemgående gesimsbånd. Det gælder i øvrigt for facademure mod 
gårde, at de i langt de fleste tilfælde er udformet funktionelt, dvs. 
vinduerne i disse ydervægge har varierende størrelser alt efter 
størrelsen af de bagved liggende rum, trappevinduers anbringelse 
er ikke dikteret af ønsker om gennemgående vindues bånd, og de 
er almindeligvis anbragt forskudt for etagernes vinduer, ligeledes 
har gårdfacaders hovedgesimser kun et mindre og som regel kon
struktivt betinget fremspring. I det hele er formurene mod gårde i 
københavnsk etageboligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet 



direkte udtryk for det murede hus' konstruktion, hvilket langt 

fra altid er tilfældet med formure mod gader; ved sammenligning 

mellem gård- og gadefacader vil det derfor i reglen klart fremgå i 

hvilken udstrækning gadefacaders konstruktion er gemt bag de

korative elementer. 

Som foran nævnt, var placat af 4. juli 1795 som resultat af den 

store brand dette år, den hidtil mest omfattende og detaljerede 

samling af byggeregulerende bestemmelser fremkommet på en 
gang for det københavnske byggeri. I denne placat indskærpedes 

ikke alene kravet om brug af grundmur til alle ydervægge, men 

der var også fastsat bestemmelser om deres dimension: »Pillerne i 

Bygningerne forbydes at indrettes af mindre, end I Alens Brede, 

da smalle Piller svække Bygningen, og udsætte den altid for Ilds

fare i paakommende Tilfælde« og »Det fastsættes og, at Murene 

i Gavlene skal være en Flensborger Middelsteen tyk i det mindste, 

og de øvrige Mure bør i Kielderen være 2Y2 Steen, de 2de næste 

Etager 2 Steen, og i øverste Etage I Vi Steen tyk i det mindste, 

Blindingerne undtagen, og Stenene ei være af mindre Størrelse, 

end ved Pl. 21. Apr. 1752 for den mindste Sort bestemt« og ende

lig »De murede Gavle imellem Naboerne maae opføres Vi Alen 

over Taget i det mindste.« 
Kravet om minimum I alen brede murpiller blev dog allerede et 

par måneder senere lempet, og med placat af 23. september sam

me år blev det tilladt i bygninger mod gader med mindre end 12 

alens bredde at udføre murpiller 21 eller 18 tommer brede, når 

samtidig pilletykkelsen øgedes med Vi henholdsvis 1 sten. 
I de økonomisk trange tider i begyndelsen af 1800-tallet lempe

des yderligere på fordringerne, således blev det eksempelvis med 

placat af 10. juli 1809 tilladt at anvende lermørtel til formuring af 

ydervægge, dog kun efter stadsbygmesterens godkendelse og 

nærmere anvisning i hvert enkelt tilfælde. Men allerede året efter 

blev med placat af 8. oktober 1810 denne tilladelse til brug af ler

mørtel givet generelt ved de samtidige krav om, dels Vi stens stør

re murtykkelse end ellers krævet efter placat af 4. juli 1795, og 

dels om brug af kalkmørtel til opmuring af kælderydervægge og 

fundamenter indtil overkant af sokkel. I samme placat indskær

pedes det endvidere, at brug af »halve Steen eller Brokker« til 

murværk kun kunne tillades, når mindst hvert tredie skifte blev 

lagt af hele sten og der i øvrigt anvendtes »ordentligt Forbind« 

ved opmuringen. 
Bestemmelserne i placat af 4. juli 1795 med de senere tilkomne 

lempelser var gældende helt til fremkomsten af byggeloven af 

1856. 
Selv om det var de gældende bestemmelser fra 1795, der danne

de udgangspunkt for fastlæggelse af kravene til ydervægge i byg

geloven af 1856, var der dog med denne lov tale om en væsentlig 

skærpelse og/ eller præcisering af fordringerne. Der opstilledes 

således entydige regler for dimensionering af de forskellige typer 

af ydervægge: formure, ende- og bagmure- regler som i modsæt

ning til de tidligere gældende dels tog hensyn til etagehøjder, og 

dels udgik fra en mindstetykkelse af ydervægge i øverste etage, og 

hvorefter tykkelsen af ydervægge i de nedenfor liggende etager 

øgedes efter fast præciserede krav; der blev givet bestemmelser 

om ydervægges gennembrydningsgrad, og der blev også fastsat 
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krav til tykkelsen af blændingsmurværk; endelig blev der givet 
separate regler for udførelsen af brandmure. 

Bestemmelserne i byggeloven af 1856 om ydervægge gik på det 
nærmeste uændret igen i de følgende byggelove af 1871 og 1889 -
i hvilket omfang ændringer forekom vil fremgå af efterfølgende 
nærmere beskrivelser af de forskellige ydervægstyper. 

Og som bestemmelserne fremtrådte i byggeloven af 1889 er de 
at genfinde i næsten uændret form i Københavns bygningsved
tægt af 1939. 

Krav til udførelsen af murværk ifølge de tre københavnske 
byggelove, der var gældende i anden halvdel af 1800-tallet, var 
udtrykt ved den generelle fordring: »Ethvert Bygningsarbeide 
skal udføres paa forsvarlig Maade, og dertil anvendes gode og 
paalidelige Materialier.« Hertil var i Byggeloven af 1856 specielt 
føjet forbud mod anvendelse af (ubrændte) lersten, lermørtel og 
sæbegrus - sæbegrus var betegnelse for kalkforbindelser, der 
som biprodukt bl. a. ved sæbefremstilling, undertiden solgtes 
som værende almindelig brændt kalk. Med en lidt anden formu
lering gik disse specielt fremhævede forbud i byggeloven af 1856 
igen i byggeloven af 1871, og først med byggeloven af 1889 blev 
krav til murværks udførelse entydigt beskrevet: » ... at det ud
føres af helbrændte Mursten i Kalkmørtel eller Cement.« Med 
det præcist formulerede krav til murværks udførelse i byggeloven 
af 1889 sigtedes dog ikke mod generelt at forbyde anvendelse af 
natursten eller andre kunstigt frembragte sten end teglsten hver
ken som hovedbestanddel i murværk eller som beklædningsma
teriale; man ville fra myndighedernes side i så fald blot sikre sig 
det fornødne lovgrundlag til at kunne skride ind i tilfælde, hvor 
der kunne være tvivl om forsvarligheden af materialet, idet an
vendelse af alle andre materialer end de nævnte, skulle godken
des særskilt. 

Med byggeloven af 1889 indførtes for første gang krav til over
fladebehandling af ydervægge i københavnsk byggeri (§ 27, stk. 
d): »Enhver Facade, fritstaaende Gavl eller Bagmur skal være 
udrappet og afskuret eller pudset eller fuget.« Dette krav havde 
ikke figureret i det oprindelige udkast til loven, som det forelå i 
slutningen af 1870'erne, men tilkom så sent som under den afslut
tende behandling i folketingets samling 1888/89. Som kravet fra 
forslagsstillernes side var formuleret, var det tanken, at det også 
skulle omfatte den eksisterende bygningsmasse, idet der var til
føjet: », hvilket efter Bygningskommissionens Bestemmelser kan 
fordres udført ogsaa ved ældre Bygninger.« Men at dette krav 
også skulle omfatte allerede opførte bygninger, mente et flertal i 
forsamlingen var for stort et indgreb, og tilføjelsen gled derfor 
ud. Men derudover var der ingen betænkeligheder ved at tilslutte 
sig kravet, som i øvrigt havde baggrund i det synsmæssige indtryk 
af bygningers fremtræden, og således begrundet fra forslagsstil
lernes side: »Der er nemlig ført Klage, og efter Udvalgets Mening 
med Rette, over det uheldige i, at Folk, som fra deres Vinduer ha
ve Udsigt til Andenmands Grund, undertiden kunne komme til at 
sidde og se paa Kulører af et Udseende omtrent som Kultjære. 
Det kan være en ligefrem Ulempe, at have noget Saadant for Øie 
Dagene igjennem, og derfor have vi troet at burde kunde forlan
ge, at enhver Facade, eller fritstaaende Gavl eller Bagmur skal 
være udrappet og af skuret eller pudset eller fuget, og det gjælder 



ogsaa for ældre Bygninger. Det er en Bestemmelse, som man 
skulde antage, Ingen vilde forhindre, naar der hos Naboer og 
Gjenboer blot er lidt Villighed og Rimelighed til Stede, men det 
kan man ikke gjøre Regning paa altid, og derfor har man fixeret 
det her.« 

De klager der henvises til i motiverne for at indføre krav til 
overfladebehandling af ydervægge, har nok alene haft baggrund 
i den ofte manglende afsluttende behandling af ende- og bagmu
re, som senere påregnedes dækket af nabobygninger; det må ha
ve hørt til undtagelserne at se ydervægge i det tidligere byggeri, 
som fra starten har været tænkt frilagte, men som ikke har været 
behandlet på nogen af de måder, der blev foreskrevet med bygge
loven af 1889. Det har nemlig i allerhøjeste grad været i de byg
gendes egen interesse at foretage sådanne afsluttende behandlin
ger af ydervægge, ellers ville de helt enkelt - udsat for vejrligets 
påvirkninger - blive nedbrudt inden for et kortere tidsrum, og at 
det også er gjort i langt de fleste tilfælde, hvor murene har været 
påregnet fritstående, kan man se rundt om i byen. 

Krav om foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i såvel 
yder- som indervægge i københavnsk byggeri fremkom først med 
byggeloven af 1871; kravet var placeret sammen med bestemmel
sen om fundamenters udførelse i lovens § 6: »I enhver ny Byg
nings Fundamentmure skal der paa det Sted hvor disse træde frit 
frem over Jorden, anbringes et Lag af Asp halt, Skifer eller andet 
for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale.« 

Den lovgivningsmæssige baggrund for indførelsen af dette 
krav til københavnsk byggeri fandtes i byggeloven for købstæ
derne af 1858 - denne lovs paragraf 28. I udkastet til købstads
byggeloven var dette krav oprindelig alene forbundet med brug 
af ler og lersten til murværk, hvilket ansås for så stærkt fugtsu
gende, at det af »sanitaire Hensyn« mentes påkrævet, og ler og 
lersten var efter udkastet til købstadsbyggeloven tilladt anvendt 
ikke blot til mindre bygningers ydervægge, men også til alle ind
vendige vægge i øvrigt. V nder behandlingen af købstadsbygge
loven i Landstinget gled kravet om anbringelse af fugtstandsende 
lag imidlertid ud i første omgang, fordi tilladelsen til brug af ler 
og lersten blev taget ud af loven, og først så sent som under tredie 
behandlingen af loven indførtes kravet om anbringelse af et fugt
standsende lag igen, og da som gældende for alle vægge, idet det 
blev fremført at et sådant lag ville» ... ikke blot med Hensyn til 
Sundheden være af stor Betydning, men ogsaa med Hensyn til 
Bygningens Vedligeholdelse mange Gange bespare den ringe Ud
gift, den vilde medføre ved den første Opførelse, idet nemlig Fug
tighedens Opstigen i Murene ikke blot giver usunde Boliger, men 
gjør Murene usolide, og navnlig medfører de Sprækker, som 
man saa jævnlig støder paa.« 

I motiverne til forslaget til den københavnske byggelov af 1871 
var direkte henvist til Købstadsloven og uden yderligere argu
mentation. 

Som kravet om anbringelse af fugtstandsende lag i vægge var 
formuleret i Københavns byggelov af 1871 - og også i købstads
loven - var der således ikke taget hensyn til fugtisolering af kæl
dervægge i almindelighed; men i forbindelse med indretning af 
beboelseslejligheder i kældre fordredes efter byggeloven af 1871, 
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Fig. 3.03. Eksempelvis udførelse af kældervæg med 
ventileret hulrum (E. J. Somrnerfeldt: »Forelæsninger 
over Huusbygningskunsten Il«, 1879). 
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at »Væggene om Beboelsesrummene skulde behandles saaledes, 
at Jordfugtigheden ikke kan trænge igjennem deres Inder
flader.« I byggeloven af 1856 var opstillet en mængde krav som 
vilkår for indretning af kældre til beboelse - krav som af samti
den på baggrund af de dengang herskende forhold føltes meget 
stramme; der var krav til mindste gadebredde, krav om at mindst 
halvdelen af den fordrede rumhøjde på 4 alen skulle være over 
terræn, krav om oplukkelige vinduer, bræddegulv og opvarm
ningsmulighed (»forsvarlig trækkende Vindovn«) - og endelig 
var det i loven blevet fastsat at efter 1865 »tør ingen ny Beboelses
kjælder indrettes«; men der var ingen krav til fugtisolering af be
boelseskældre hverken vandret eller lodret. 

Bestemmelsen i byggeloven af 1856 om »sidste frist« for indret
ning af beboelseskældre i 1865 ophævedes (årsag: de økonomisk 
dårlige tider på grund af krigen), og i byggeloven af 1871 blev be
tingelserne for indretning af beboelse i kældre blot yderligere 
skærpet; udover de eksisterende krav, som de videreførtes fra 
byggeloven af 1856, føjedes til, at (kælder)gulvet skulle ligge 
mindst 2 alen over dagligt vande og være drænet med afløb til 
kloaknettet, hvortil endelig kom den ovenfor nævnte fordring 
om behandling af væggene på en sådan måde, at »Jordfugtighe
den ikke kan trænge igjennem deres Inderflader.« 

Sådanne enkle og rimelige foranstaltninger mod fugt i beboel
seskældre og i murværket overhovedet har det åbenbart været 
svært at få overholdt i alle tilfælde, og med cirkulæreskrivelse af 
24. april 1873 til bygningsinspektørerne indskærpedes de at kon
trollere at disse forholdsregler blev efterlevet i hver enkel bygge
sag. Byggelovens lidt uklare formulering af kravet om fugtisole
ring af (beboelses)kælderydervægge har efter denne skrivelse at 
dømme sandsynligvis været forsøgt opfyldt i nogle tilfælde blot 
ved påstrygning indvendigt af et eller andet kortvarigt virkende 
materiale, idet det blev pålagt bygningsinspektørerne at attestere 
»at Kjælderrummene ved Opførelsen virkeligere behandlede paa 
en saadan Maade, at der ingen Sandsynlighed er for, at Jordfug
tigheden ikke senere kan trænge igjennem Væggenes Inderfla
der, hvilket kan opnaaes ved forskjellige Maader til Exempel ved 
udvendig Asfaltering, Betonering, ved Beklædning med Metal
eller Granitplader<<, som det hed i skrivelsen. 

Den gode vilje hos lovgiverne til trods var denne således fore
skrevne fugtisolering utilstrækkelig, samtidig som der savnedes 
bestemmelser om fugtisolering af kælderydervægge i bygninger, 
hvor der ikke indrettedes beboelse i kælder; og allerede i forslaget 
til byggeloven af 1889, som det blev forelagt Borgerrepræsentati
onen 1878, var kravene ændret, således at der for ydervægge ge
nerelt krævedes endnu et fugtstandsende lag placeret umiddel
bart over fundamentet, og for ydervægge omkring beboelses
kældre specielt fordredes en dobbelt vægkonstruktion med venti
leret hulrum i den udstrækning »Beboelsesrummets Vægge berø
res af Jorden.« (i princip som illustreret i fig. 3.03), hvortil kom 
at kravene til indretning af beboelseskældre endnu en gang ud
byggedes og de videreførte krav strammedes - dels fordredes gul
vet lagt på et betonlag eller indretning af endnu en kælder under 
beboelseskælderen, der »efter Stadsbygmesterens Skjøn ikke vil
de samle Vand«, og dels skulle herefter mindst 2Yz alen af rum
højden være over terræn. 



Fig. 3.04. Placering af fugtstandsende lag i ydervægge 
og alternativt godkendelige dækkonstruktioner i og 
over kælder efter byggeloven af 1889 (vedføjet utrykt 
notat fra møde 1. november 1889 mellem stadsbygme
steren og samtlige bygningsinspektører. Stadsarkivet). 

Under behandlingen af lovudkastet i Borgerrepræsentationen 
tilkom yderligere krav om generel sikring af kælderydervægge 
lodret mod indtrængen af fugtighed. Det skete på foranledning 

af F. Meldahl, som i sin egenskab af borgerrepræsentant frem

satte forslaget i en praktisk form: »De Flader af Ydermuren, som 
berøres af Jorden, og som ligge over det laveste Isoleringslag, 

blive at asfaltere indtil den Høide, hvori det øverste Isoleringslag 

ligger, eller til Sokkelstenens Underkant.« Det blev her vedtaget i 
en mere generel form under henvisning til det ønskelige i ikke at 
foreskrive en bestemt løsning, men lade alle muligheder stå åbne 
for opnåelse af det tilsigtede:» ... en imod Indtrængen af Fugtig

hed sikrende Maade«, som f. eks. kunne være den foran be
skrevne dobbeltkonstruktion, eller bestå i anlæg af lysskakte 

langs ydervæggene (efter engelsk mønster) eller helt enkelt i brug 
af andre materialer end asfalt. 

Under den efterfølgende og langvarige behandling af lovudka

stet i Lands- og Folketinget ændredes ikke ved det principielle i 

indholdet af bestemmelsen om fugtisolering af vægge - kun blev 
det tillagt bygningskommissionen at afgøre hvilke metoder til 
lodret isolering af kælderydervægge, der var anvendelige. Krav 

til fugtisolering efter byggeloven af 1889 var således: »I enhver ny 

Bygnings Fundamentmure skal der paa det Sted, hvor disse træde 
frit frem over Jorden, anbringes et Lag af Asfalt, Skifer i Cement 

eller andet for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale. Hvor 
der er Kjælder, bliver det nævnte Lag at anbringe i alle Mure i en 
Afstand af 2 til 4 Tommer over Kjældergulvet, og for Ydermure

nes Vedkommende tillige i en Afstand af 2 til 4 Tommer over det 
Jordsmon, der omgiver Bygningen. Murværket mellem de to iso
lerende Lag i Ydermurene skal beskyttes mod Fugtighedens Ind
trængen paa den Maade, som Bygningskommissionen maatte 
foreskrive.« Udover de i byggelovene direkte nævnte »for Fug

tighed uigjennemtrængelige« materialer anvendtes også sådanne 
som asfaltpap, mastikspapir og glas. 

Som det fremgår af formuleringen af kravet i byggeloven af 
1889 om lodret isolering af kælderydervægge, var disse påregnet 

at være murede. Efter århundredeskiftet, da brug af beton også i 
boligbyggeriet blev langt mere almindelig, frafaldtes kravet om 

såvel lodret som nederste vandrette isoleringslag i støbte kældery
dervægge, fordi »saadanne Mure ikke er vandsugende paa sam

me Maade som Murværk« (Sivertsen: »Haandbog i Bygningslov

givningen for København og Frederiksberg«, 1928). 
Kravet om et betonlag under (træ)gulve i beboelseskældre, 

som det fremkom i kommissionsforslaget til 1889-loven, var mere 

tænkt som en foranstaltning mod skadelige »Uddunstninger fra 
Grunden«, end som et fugtstandsende lag, og som sådan blev det 

under den videre behandling af lovforslaget i Rigsdagen udstrakt 
til at være et generelt krav gældende for beboelsesbygninger uan

set om kælderen var indrettet til beboelse eller ej; og som loven 
blev vedtaget i 1889 var kravet formuleret således: »Ved Opførel
sen af en Bygning, der indrettes til Beboelse, skal det nederste 
Gulv gjøres uigjemmentrængeligt for Uddunstninger, og saavidt 

muligt ogsaa for Fugtighed, ved Beton, Asfalt eller paa anden af 

Stadsbygmesteren godkjendt Maade. Dette kan dog bortfalde 
for Kjælderrum, der ikke indrettes til Beboelse, naar de over

hvælves paa en af Bygningskommissionen som forsvarlig aner-
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Fig. 3.05. Formurstykkelser i stenlængder efter bygge
lovene af 1856, 1871 og 1889. Murpartier under vin
duer - brystningsblændinger - er 1 sten tykke. 
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kjendt Maade, som kan hindre Opstigning i Bygningerne af Ud
dunstninger fra Grunden, og saaledes, at der ikke findes nogen 
direkte Forbindelse mellem Kjælderen og nogen af de ovenover 
liggende etager.« (jvf. fig. 3 .04, hvori de forskellige godkendelige 
muligheder er skitseret, og hvor også den egentlige fugtisolering 
er vist. Skitserne var vedføjet et håndskrevet notat fra et af de 
mange møder mellem stadsbygmesteren og bygningsinspektører
ne, der blev holdt efter vedtagelsen af byggeloven af 1889, og som 
skulle sikre en ensartet administration af loven i alle distrikter). I 
praksis fik bestemmelsen betydning for udbredt brug af beton til 
kældergulve, alternativt en stigende anvendelse af »kappedæk
ket« - jvf. afsnittet om etageadskillelser. 

Formure 

Med placat af 4. juli 1795 var tykkelsen af formure blevet fastlagt 
til 2 Yz sten i kælderen, 2 sten i de følgende 2 etager og 1 Vi sten i 
øverste etage. Disse bestemmelser synes umiddelbart at pege mod 
bygninger med 3 normaletager og kælder, men med denne· placat 
blev det samtidig tilladt de byggende at indrette de højst 18 hen
holdsvis 24 alen høje huse med så mange etager som den enkelte 
fandt forsvarlig; etagehøjder på 4 alen og også mindre var ikke 
ualmindelige den gang, og det vil altså ses, at der inden for en høj
de af 18 alen kunne indrettes 4 normaletager, og så ville kælderen 
endda kunne have 1 Vi alen af sin højde over terræn. Tilsvarende 
ville der inden for en højde på 24 alen kunne indrettes hele 6 nor
maletager med enrumhøjde på 3 Vi alen og en dæktykkelse på V:> 
alen. Som det fremgår var bestemmelserne om formurstykkelse i 
placat af 4. juli 1795 altså langtfra fyldestgørende, og resultatet 
blev i mange tilfælde kun 1 Y2 sten tykke formure i de øverste 2 til 
3 etager. 

Med byggeloven af 1856 blev formures tykkelser fastsat efter 
bygningers etageantal. Kravene var, at formuren i øverste etage 
skulle være I Vi sten tyk, i de to næstfølgende etagepar 2, hen
holdsvis 2Y2 sten tykke og i de derefter følgende etager skulle mu
ren gøres Vi sten tykkere for hver etage. Ved større murtykkelser 
end de angivne krævedes denne tykkelsesforøgelse vedligeholdt 
nedefter i samme forhold. 

Disse bestemmelser overførtes uændret i de senere byggelove, 
men der skete en vis tydeliggørelse og supplering af lovteksterne, 
eksempelvis blev der i byggeloven af 1889 indføjet, at kælder 
skulle medregnes til etageantallet, og med byggeloven af 1871 
fremkom bestemmelse om maksimal etagehøjde i forhold til 
murtykkelse, herefter krævedes Yz stens tillæg til de angivne 
murtykkelser ved etagehøjder større end 6 alen. Udtrykket etage
højde fortolkedes som afstanden mellem gulv og loft - hvad vi i 
dag kalder rumhøjden, og så store rumhøjder som 6 alen fore
kommer kun i mindre områder af byen, f. eks. i Stockholmsga
dekvarteret. 

Større murtykkelser end de i byggelovene direkte angivne fore
kommer i øvrigt kun når en bygnings gadefacade begrundet i ar
kitektoniske hensyn er forhøjet udover de umiddelbart tilladelige 
1-2 alen for anbringelse af hovedgesims, som det blev tilladt med 
byggeloven af 1871. Der kan være tale om murede kviste eller an-
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Fig. 3.06. Lodret snit og opstalt af formur med trim
pelvæg mod gade efter byggeloven af 1871. 

dre opbygninger af tilsvarende størrelsesorden. Anbringelse af 
sådanne bygningsdele krævede dispensation fra højdegrænselini
erne, og de byggende måtte følge administrativ praksis: at sådan
ne større opbygninger betragtedes som øverste etage i relation til 
beregning af form urens tykkelse i etagerne under, men dog kun 
for den del af muren som lå lodret under opbygningen. 

I byggeloven af 1856 indførtes også det generelle krav til for
mures dimension, at den samlede bredde af vindues- og dørhuller 
ikke måtte overstige >S af murens vandrette udstrækning. I udka
stet til byggeloven af 1856 var bestemmelsen udformet på bag
grund af gældende krav i placat af 4. juli 1795 om mindst 1 alen 
brede vinduespiller og formuleret sådan: at facadepiller ikke måt
te være mindre end 24 tommer i udvendigt og 18 tommer i ind
vendigt mål og vinduesåbninger ikke overstige 2 alen i bredden, 
men med mulighed for stadsbygmesterens dispensation herfra 
» ... naar Muurværkets Styrke ikke i nogen Etage derved svæk
kes.« Denne formulering blev ved Landstingets behandling af 
lovudkastet anset for værende alt for detaljeret, og samtidig ud
tryktes frygt for, at denne bestemmelse ville blive norm og de nye 
kvarterer derved få »Casernepræg«, hvilket man anså for uhel
digt, og man henviste til kvartererne opført efter den sidste store 
brand i 1795. For således at undgå at binde de byggende til opfø
relse af alt for taktfaste facader, ændredes lovudkastets krav om 
en mindste pillebredde og største vinduesåbning til det krav, at 
højst 213 af facadelængden måtte være gennembrudt. 

Mærkeligt nok blev der ikke opstillet tilsvarende bestemmelser 
om gennembrydningsgraden af formure i lodret retning, og for
mure kunne derfor opføres som lutter søjlerækker og uden an
den indbyrdes forbindelse end den bjælkelagene gav. Man havde 
åbenbart ikke på den tid fantasi til at forestille sig bygninger op
ført på en sådan måde, og man er ganske enkelt gået ud fra, at der 
altid ville være brystningspartier under vinduer. Heller ikke i de 
følgende byggelove af 1871 og 1889 fandtes sådanne bestemmel
ser. 

Først med byggeloven af 1889 blev igen indført mindstekrav til 
pillebredde i formure, og herefter skulle pillebredden mindst væ
re 2 Vz sten, hvilket omtrentlig svarede til de tidligere gældende 24 
tommer. Men der var dog givet mulighed for anvendelse af min
dre pillebredder, når blot der fandt en tilsvarende tykkelsesfor
øgelse sted. Forekomsten af (bærende) murpiller, der er smallere 
end 2 Vz sten, men ikke tilsvarende tykkere, er begrænset til byg
geriet før 1890, da byggeloven af 1889 trådte i kraft. Det er dog 
sjældent at finde piller, der er afmindre bredde end 2sten, og selv 
sådanne 2 sten brede murpiller forekommer i ringe omfang. 

Med byggeloven af 1889 tilkom desuden en del bestemmelser 
om udførelse af formure, der ligeledes var begrundet i styrke
mæssige hensyn, når facadeudformningen afveg fra det normalt 
forekommende: f.eks. ved vekslende pillebredder op igennem 
etagerne eller forskudt vinduesplacering fra etage til etage, eller 
ved vinduesåbninger over 214 alen (svarende til et 3-fags vindue) 
eller større åbninger i stueetagen end i de øvrige osv. I sådanne til
fælde skulle den deraf følgende » ... manglende Modstands
kraft i Muren skaffes til Veie efter de Forskrifter, som i den Hen
seende gives eller bifaldes af Stadsbygmesteren« - hvilket i perio
den op til og omkring århundredeskiftet som regel bestod i brug 
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af jernindlæg og cementmørtel ved opmuring, evt. i kombination 
med dimensionsforøgelse af tilgrænsende murpartier. 

Selv om det ikke direkte var nævnt i nogen af de tre køben
havnske byggelove, der var gældende i anden halvdel af 1800-
tallet, var det en forudsætning for dimensionskravene til formu
re, såvel som til de efterfølgende omtalte ende- og bagmure, at 
der anvendtes massiv mur, og at murværket udførtes af massive 
sten. Hulmurskonstruktioner havde ellers været kendt længe, 
omend de ikke var brugt i københavnsk byggeri, og hule mursten 
kunne fremstilles på de murstensmaskiner, der kom i handelen i 
midten af 1800-tallet, så på denne baggrund forekommer det 
mærkværdigt, at det ikke i byggelovgivningen udtrykkeligt var 
beskrevet under hvilke forudsætninger dimensionskravene til 
ydervægge var opstillet. 

Trods det således ikke i byggelovgivningen eksisterende, men 
alligevel fast opretholdte forbud mod anvendelse af hule mure, er 
der dog eksempler på, at der er givet dispensation herfra, når det 
gælder det lave byggeri, således er den del af Lægeforeningens 
Boliger ved Øster Alle, der er udformet af V. Klein, udført med 
hule mure; at det i øvrigt ikke har været ualmindeligt, at byg
ningsmyndighederne er blevet forespurgt om tilladelse til anven
delse af hule mure, ses af det senere citerede referat fra et af de 
mange møder mellem stadsbygmesteren og bygningsinspektører
ne efter vedtagelsen af byggeloven af 1889, hvoraf fremgår, at til
ladelse i almindelighed kun kan opnås for øverste etage i ende- og 
bagmure, jvf. side 149. 

Først med fremkomsten af Ingeniørforeningens normer for be
regning af husbygningskonstruktioner blev der mulighed for at 
bryde det generelle forbud mod anvendelse af hule mure; det 
fremgår direkte af cirkulæreskrivelse af 12. november 1918: »Paa 
dertil given Anledning skal man tjenstligt meddele Hr. Bygnings
inspektørerne, at Bygningskommissionen har vedtaget, at de af 
Dansk ingeniørforening 1916 udgivne Normer for Beregning af 
Husbygningskonstruktioner vil være at benytte ved Afgørelse af 
Byggesager i det Omfang, som den nugældende Bygningslovgiv
ning tillader, dog at Binderkolonner i hule Mure - saafremt saa
danne tillades - ligesom hidtil ikke maa anbringes med over 4 7 cm 
indbyrdes Afstand.« Der var altså stadig tale om særlig tilladelse 
til anvendelse af hule mure, men det var lagt i fastere rammer, un
der hvilke betingelser det kunne tillades. Senere udbyggedes be
stemmelserne om udførelse af hule mure med cirkulæreskrivelse 
af 4. november 1921: »Paa given Foranledning skal jeg til Efter
retning og Iagttagelse tjenstlig meddele Hr. Bygningsinspektører
ne, at det ved Udførelse af Bygninger med hule Mure stedse maa 
iagttages, at Bygningernes Hjørner fuldt udmures, ligesom at der 
fuldt udmures i mindst 1 Stens Bredde i Dør- og Vindueslysnin
gerne, ud for Etageadskillelser og - hvor der henlægges Bjælker -
tillige 4 Skifter under samme, samt i de 4 afsluttende Skifter. Øn
skes der Fritagelse herfor, maa særlig Indstilling fremsendes.« 
Som det ses var der hermed helt klare retningslinier for brug af 
hule mure, og det var ikke længere en langsommelig dispensa
tionssag eventuelt at få lov til anvendelse af hule mure. 

Det gjaldt ligeledes at der ikke i periodens byggelovgivning var 
foreskrevet brug af massive sten, men at der også i dette tilfælde 
eksisterede et uskrevet forbud herimod; men dog med den undta-



Fig. 3.07. Formur med maksimal gennembrydnings
grad. 

gelse at anvendelse af de såkaldte verblendere, dvs. særligt frem
stillede, sædvanligvis hule facadesten, ikke ses at have afsted
kommet udfærdigelse af særlige bestemmelser; men det skyldtes 
nok, at verblendersten materialemæssigt set var af langt højere 
kvalitet, således også hvad trykstyrke angår, end de almindelige 
facadesten, og også at de kun var halvt så brede som disse, og alt
så kun udgjorde en forholdsvis lille del af facademurens tværsnit. 

Hvad angår brug af hulsten i øvrigt, blev der først med cirku
læreskrivelse af 14. august 1919 givet tilladelse til anvendelse af 
»Mursten med Kanaler«, men kun i den indvendige side af mure
ne, og kun i en halv stens tykkelse. 

Murpartier under vinduer og med samme bredde som disse - de 
såkaldte brystningsblændinger - var før fremkomsten af bygge
loven af 1856 ikke underlagt lovgivningsmæssige krav til deres 
tykkelse. I Placat af 4. juli 1795 omtaltes brystningsblændingerne 
kun med bemærkningen om, at sådanne var undtaget fra de al
mindelige regler for murtykkelser. Almindeligvis udførtes de 1 
sten tykke, men der kan findes brystninger udført af V2-stens mur 
også i byggeriet fra første halvdel af 1800-tallet. 

I byggeloven af 1856 fastsattes den mindste og derefter normalt 
forekommende tykkelse af brystningsblændinger til I-sten ved 
formuleringen: »I disse Mure (dvs. formure) kunde anbringes 
Vinduer med 1 Steens Brystningsblænding« - jvf. fig. 3.05. 

Der var ikke stillet særlige krav til tykkelse af brystningsblæn
dinger i kældermure trods deres anderledes funktion og belast
ningsforhold, før det med byggeloven af 1889 udtrykkeligt blev 
nævnt, at sådanne ikke var omfattet af bestemmelserne om bryst
ningsblændinger, og de derfor skulle udføres med samme tykkel
se som muren i øvrigt. I byggeriet op til 1890 kan man derfor 
træffe på tyndere vægpartier under vinduer i kældre. Tykkelser
ne kan variere, men er som regel aldrig under 1 V2 sten - bl. a. be
grundet i deres funktion som støttemur mod terræn. 

Karakteristisk for det store flertal af almindelige etageboligbyg
ninger helt op til omkring 1890 er, at deres formure er forsynet 
med mange, forholdsvis små vinduer, og dermed er også formu
rene opdelt i mange og ofte ret smalle murpiller. En stor del af 
disse formure består således af brystningsblændinger med kun 1 
stens tykkelse - i maksimaltilfældet op til 2/J af murenes udstræk
ning i vandret mål. Hvor der i Københavns byggelove siden 1856 
var foreskrevet facademure med tykkelser fra 1 Yz til 3-3 V2 sten, 
er det reelt forekommende derfor snarere rækker af murpiller 
med de nævnte mål i dybden og med breddemål fra 2 V2 til 5-6 
sten, der er forbundet indbyrdes ved murpartier af 1 stens tykkel
se - jvf. fig. 3.07 og 3.08, A og B. 

Dette billede forstærkes yderligere, når også den almindeligt 
brugte metode til overdækning af murhuller tages med i betragt
ning, idet murværket bag brystningsstikket er båret af træplan
ker og i øvrigt ikke muret i forbandt hverken med de tilstødende 
piller eller med brystningerne, hvorefter kun brystningsmuren 
med tilhørende stik kan påregnes indgående i facadernes mur
værk. Afhængig af om brystningsblændingerne er placeret i plan 
med formurenes ydersider kan facader betragtes enten som 1 sten 
tykke, kraftigt perforerede murskiver, som er afstivet ved den 
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Fig. 3.08. Lov krævet formurstykkelse (A) og murpil
ler med faktisk forekommende tværsnitsforringelser. 
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større murtykkelse i pillerne, eller som de ovenfor beskrevne 
rækker af murede søjler indbyrdes forbundne ved 1 sten tykke 
murskiver. Førstnævnte betragtningsmåde kan anlægges på 
gårdfacader, der altid fremstår som rene murflader, mens mange 
gadefacader har brystningsblændingerne liggende i et eller flere 
planer bag forside af murpillerne. I så tilfælde må sidstnævnte 
betragtningsmåde være den rigtige. 

Den typisk forekommende murpille i den store del af periodens 
etageboligbyggeri er vist idealiseret i fig. 3.08, C. Men dens 
tværsnit er stedvis indskrænket til langt mindre end det, aktuel 
murtykkelse og pillebredde umiddelbart giver. 

Generelt forekommende tværsnitsforringelser er de, der følger 
af brugen af træplanker til delvis overlukning af vindues/ dør hul
ler. Plankernes vederlag er sædvanligvis V.-Vz sten dybe, og det 
heraf fremkomne billede af »normalpillen« er vist i fig. 3.08, D. 

Afstanden mellem etageadskillelsernes bjælker var enslydende 
fastlagt til 1 Vz alen i alle tre københavnske byggelove, ligeledes at 
hver tredie bjælke skulle være forankret til murene, og at denne 
afstand af 4Vz alen mellem ankerbjælker var et fast mål, mens 
bjælkerne her indenfor kunne fordeles med de 1 Yz alen som gen
nemsnitsmål. En del af bjælkerne blev derfor uundgåeligt aflagt i 
murpiller - hvilket af forankringshensyn i øvrigt var ønskeligt, 
men af hensyn til murværkets styrke mindre ønskværdigt. I fig. 
3.08, E er vist huller for bjælker med den normalt forekommende 
dybde på 1 sten, som ved spring i murtykkelse dog kun går Vz sten 
ind i murpillen. (Ommuring af bjælkeender med tørre sten, som 
var den almindelige fremgangsmåde til beskyttelse af disse mod 
(bygge)fugt, ville yderligere forringe pilletværsnittet. Det har 
derfor heller ikke været brugt ved små pilledimensioner, man har 
i stedet så vidt muligt undgået at fylde mellemrum mellem sten og 
bjælke med mørtel). 

Som vederlag for etageadskillelsernes bjælker anvendtes i 
langt de fleste tilfælde gennemgående murlægte i alle etager, og 
ikke blot hvor murtykkelsen forøgedes, og der derved af sig selv 
opstod en »hylde«, hvorpå murlægten kunne hvile. Herved ned
sattes pilletværsnittet yderligere i de aktuelle etager - jvf. fig. 
3.08, F. Men selv om man ville undgå denne tværsnitsforringelse 
forårsaget af gennemgående murlægte ved at anvende vederlags
klodser i stedet for, ville den resulterende tværsnitsforringelse i 
de mindre piller have været af næsten samme størrelsesorden, 
fordi vederlagsklodser almindeligvis havde længder, der svarede 
til dobbelt bjælkebredde, og i hvert fald ikke var mindre end Yz 
alen. Ideelt set skulle i så fald bjælkerne aflægges direkte i mur, 
evt. på et lag af tjære- eller asfaltpap; men herved mistedes juste
ringsmuligheden ved oplægning på mur lægte eller vederlagsklod
ser, ligesom også bjælkelaget ikke ville komme til at ligge fast før 
bjælkeenderne var ommuret. Arbejdsteknisk var der størst for
del forbundet med brug af murlægte, og det var derfor det almin
deligste. 

Først med Justitsministeriets skrivelse nr. 21 af 9. februar 1924 
tog man konsekvensen af murlægternes reelle svækkelse af mur
værket i de etager, hvor der ikke ved tykkelsesspring i muren op
stod hylder til deres aflægning, og det blev hermed tilladt at give 
formure 1 Vz-stens tykkelse i de to øverste etager og 2 stens tykkel
se i de følgende to etager; forudsætningerne herfor var dog, at 



bjælkerne aflagdes på indmurede profiljern eller på 30 cm lange 

vederlagsklodser af egetræ i de dele af muren, hvor der ikke var 
tykkelsesspring. 

I udkastet til byggeloven af 1856 var den deri fastsatte mindste 

pillebredde beskrevet som 24 tommer udvendigt og 18 tommer 

indvendigt målt, og der var således i lovudkastet taget hensyn til 

hævdvunden udførelse af vinduesnicher, hvorefter murfalsene -

»kinderne« - udførtes med skrå afskæring indefter i rummet. I 

langt den overvejende del af boligbyggeriet har denne praksis væ

ret fulgt, og også af denne grund er murpillernes tværsnit generelt 

set mindre end det i byggelovene var forudsat. 
Den almindeligt forekommende skråskæring af falsene følger 

ikke et bestemt vinkelmål i alle etager, men er afpasset stenmål, 

og derved bliver skråningen mindre nedefter i bygningen . Ind

vendigt pillemål er sædvanligvis Vi sten mindre end udvendigt 

mål, svarende til V.-stens indvendig afskæring i begge sider af 

murpillen. Med almindelig forbandtafslutning vil falsene - især i 

murpiller med ringe dimensioner - delvis bestå af petringer, dvs. 

kvartsten. Håndværksmæssig korrekt udførelse fordrer i så fald 

indbinding i falsen med %-sten, idet de små stenstykker ikke kan 

indmures forsvarligt. I de tilfælde hvor sådan god, traditionel 

byggeskik er tilsidesat (f.eks. af materialeøkonomiske hensyn), 

er murpillernes effektive tværsnit yderligere nedsat, fordi den 

dårlige indmuring af de små stenstykker enten har medført at de 

er faldet ud, eller helt enkelt aldrig er blevet indmuret, netop for

di man vidste, at de alligevel sandsynligvis ville falde ud. 

Afvigelser fra de ovenfor beskrevne tykkelser af formure fore

kommer i etageboligbyggeriet fra anden halvdel af 1800-tallet ale
ne i forbindelse med trapper. 

Allerede i begyndelsen af 1860'erne opstod de første bygninger 

i hvilke den mindre trappe - bag- eller køkkentrappen - var place

ret helt eller delvis skudt ud fra bygningskroppen. Sådanne plan

løsninger var der ikke taget hensyn til ved udarbejdelsen af byg

geloven af 1856, og hvis lovens almindelige regler om formures 

tykkelser var blevet krævet opfyldt for ydervægge omkring så

danne trapper, var typen næppe blevet så udbredt som tilfældet 

var. 
På grund af den ringe vandrette udstrækning af mure omkring 

sådanne trapper og fordi disse mure udover egenvægten var rela

tivt svagt belastede, dispenseredes der derfor fra de almindelige 

krav. Selv om der ret hurtigt udvikledes faste retningslinier for 

sådanne dispensationer, måtte hver byggesag med sådanne trap

pearrangementer forelægges ministeriet til godkendelse, sådan 

som kravene til formurenes tykkelse og øvrige udførelse var ud

formet i byggeloven af 1856 og senere også i byggeloven af 1871. 

Det kan undre, at der først i byggeloven af 1889 optrådte bestem

melser om sådanne partier af ydervægge, og at bestemmelsen kun 

bestod deri, at stadsbygmesteren blev tillagt dispensationsmyn

digheden. 
Normalt forekommende dispensationer bestod i, at kravene til 

murtykkelser reduceredes til 2 Yz stens tykkelse i den (de) nederste 

etage(r) og i øvrigt til 2 sten. Tykkelsesforøgelsen blev ved krav 

om 2Yz sten i flere etager ofte tilvejebragt på murens yderside, for 
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Fig. 3.09. Indskrænkning af formurstykkelse i hoved
trapperum ved 1 V2-, 2- og 3-stens murtykkelse. 

Fig. 3.10. Hovedgesims delvis udført af træ (C. A. 
Menzel og C. Schwatlo: »Der Steinbau«, 1870). 
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at holde samme lysningsmål gennem alle normaletager, hvor der 
var krav om samme frie bredde af trappen. I tilfælde hvor trap
pens planfigur gav et cirkel- eller ellipseformet trapperum, ned
sattes tykkelseskravet til 1 Y, sten i dele af muren, fordi andre dele 
blev tilsvarende kraftigere. Senere - op mod århundredeskiftet -
nedsattes dispensationskravene generelt til 2 stens murtykkelse i 
kælder og 1 Y, sten i alle overliggende etager. Fælles for alle dis
pensationsgodkendelser var, at der ikke afsattes brystnings
blændinger under vinduer, og at der udfor etageadskillelserne 
blev indlagt jernankre i murværket til sikring af trappevæggenes 
sammenhæng med den øvrige del af formuren. 

Udfor den større trappe - hovedtrappen - gav ydervæggens 
voksende tykkelse nedefter ligeledes anledning til de byggendes 
ønske om dispensation fra bestemmelserne om murtykkelser. 
Hensynet til trappens konstruktion var i dette tilfælde mindre 
indlysende og heller ikke afgørende - det var først og fremmest af 
pladsbesparende grunde, der ønskedes dispensation, idet mel
lemreposerne ellers ville blive >>Unødigt« store opefter i bygnin
gen. På denne baggrund og i øvrigt begrundet i at ydervæggen 
udfor trappen ikke som den øvrige del var belastet af etageadskil
lelser, og fordi mellemreposerne hvilede af på de indvendige trap
pevægge, blev det normale at tillade afvigelse fra de ellers kræve
de murtykkelser. 

Op til 1890'erne blev ydervæggen udfor trappen udført med 
skrå afskæring fra brystningstykkelse ved vinduesfalse ind mod 
trappeskillevægge og her sluttende med i øvrigt krævet tykkelse i 
den aktuelle etage - jvf. fig. 3.09. De afvigelser i murtykkelse, der 
herved fremkom, var ikke store, og i øvrigt ville den samme 
pladsbesparelse kunne have været opnået blot ved at bruge større 
vinduer i højde passende til afstanden mellem reposerne. Afvigel
serne blev da heller ikke anset for at være almindelige, endsige 
ministerielle dispensationssager på linie med køkkentrappeyder
væggene, og som regel er der heller ikke bemærkninger herom i 
byggesagsarkivalierne. 

Op mod århundredeskiftet blev tykkelseskravene til formure 
udfor hovedtrapper fastsat til at være de samme, som gjaldt for 
ydervægge omkring køkkentrapper - altså 1 Vi-stens mur uden 
brystningsblændinger i normaletagerne og 2 sten i kælderetagen. 

I det tidligere københavnske byggeri udførtes hovedgesimserne 
helt eller delvis af træ, og de var som regel udformet med basis i 
tagkonstruktionen, eksempelvis som vist i fig. 3.10. Som det er 
omtalt foran krævedes hovedgesimser efter branden i 1728 ud
ført af »dertil brændte Steen, hvorover Taget frit kunde have sit 
Vandfald«, og efter den næste store brand i 1795 indskærpedes 
kravet om brug af sten påny, ligesom det blev præciseret, at den
ne fordring også gjaldt gårdfacaders hovedgesimser, og endelig 
krævedes eksisterende trægesimser beklædt med puds eller jern 
for at nedsætte brandfaren. 

I byggeloven af 1856 såvel som i de følgende byggelove var der 
ikke opstillet direkte krav til hovedgesimsers udførelse, men brug 
af træ var indirekte forbudt ved bestemmelser andetsteds i love
ne. 

Hovedgesimser i det københavnske etageboligbyggeri fra an
den halvdel af 1800-tallet er altovervejende udført af murværk af 
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Fig. 3.11. Muret hovedgesims på formur med trimpel 
(udsnit af fig. 3.06). 

Fig. 3.12. Muret hovedgesims med indlæg af arme
ringsjern (E. J. Sommerfeldt: »Forelæsnillger over 
Huusbygningskunsten« II). 

teglsten, som i mange tilfælde er pudset; men også natursten eller 
efterligninger af sådanne i beton forekommer brugt i hovedge
simser, ligesom der også kan træffes hovedgesimser, der for en 
stor dels vedkommende er udført af jern. 

Hovedgesimsens størrelse og udladning er hovedsagelig be
stemt af to forhold, dels tagkonstruktionen og dels gesimsmateri
alets konstruktive muligheder. 

Når spærene er sat mere eller mindre i direkte forbindelse med 
øverste etageadskillelses bjælker, er der temmelig snævre græn
ser for gesimsens højde. Ved anvendelse af stolvægge til bæring 
af spærene kan gesimshøjden forøges betragtelig, jvf. afsnittet 
om tage, side 343 og flg. Førstnævnte metode er som regel an
vendt mod gårdsiden, hvor ingen særlige hensyn til facadens ud
seende mentes nødvendige at tage. Mod gaden var der derimod 
udbredt ønske om større hovedgesims, og i den udstrækning be
stemmelser om maksimal bygningshøjde tillod det, brugtes den 
sidstnævnte tagkonstruktion derfor. Den maksimale bygnings
højde efter byggeloven af 1856 kombineret med ønsket om størst 
mulig udnyttelse af det givne bygningstværsnit, gav sjældent mu
lighed for opbygning af større hovedgesimser. Med byggeloven 
af 1871 indførtes derfor generel tilladelse til forøgelse af gadefa
cadens højde med 1 - i særlige tilfælde 2 - alen til anbringelse af 
hovedgesims, hvilket videreførtes i byggeloven af 1889. Hermed 
var skabt de målmæssige forudsætninger for opbygning af »vær
dige« hovedgesimser. Trimpelmuren foran tagværkets stolvæg, 
var som basis for gesimsopbygningen 1 til 1 Vi sten tyk, alt efter 
gesimsens udladning, konstruktion og materialevalg - i ingen af 
byggelovene var opstillet krav til dens tykkelse, men indirekte lå 
der i kravene til formurstykkelse, at trimpelmure skulle være I Vi 
sten tykke. 

De sædvanligt forekommende hovedgesimser udført af mur
sten er opbygget ved udkragning, som oftest ved en kombination 
af de forholdsvis små fremspring almindelige mursten tillader og 
større, der er opnået ved brug af specielle og længere sten - så
kaldte gesims- eller kragsten. Sådanne murede hovedgesimser 
konstrueredes ideelt med en sådan vægtfordeling, at tyngde
punktet var placeret inden for facadeplanet, hvilket ved større 
udladninger opnåedes ved samtidig udkragning bagud; men så
danne større udladninger kan også være opnået ved indlæg af ar
meringsjern. Hovedgesimser udført af almindeligt murværk har 
dog sjældent en udladning større end V. alen. Hovedgesimser 
med større udladning er derfor opbygget af særligt fremstillede 
elementer med lille vægt, f.eks. rørformede sten af tegl eller be
ton eller efterligninger af sten udført af pladejern. Men uanset 
vægtminimering er sådanne kraftigt udladede gesimser sjældent 
stabile uden samtidig indlæg af armeringsjern - jvf. fig. 3.12. 

Hvad angår størrelse og udladning af hovedgesimser i etagebo
ligbyggeriets gadefacader fra anden halvdel af 1800-tallet kan 
man groft sige, at væksten var direkte proportional med tiden der 
gik fra 1800-tallets midte. Håndværksmæssigt forsøgtes den stør
re udladning imødegået ved brug af en forholdsvis tør formu
ringsmørtel kombineret med langsom opmuring, men hånd
værksmæssig forsvarlig udførelse kunne ikke altid gå i spand 
med bygherrernes ønske om byggeriets hurtige færdiggørelse, og 
bl.a. på denne baggrund skal fremkomsten af cirkulæreskrivelse 
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Fig. 3.13. Karnapkonstruktion (K. Kristensen: »Hus
bygningslære - Murarbejde«, 1919). 
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af 10. august 1895 til samtlige bygningsinspektører ses: »Paa der
til given Foranledning skal man tjenstlig paalægge Hr. Bygnings
inspektørerne at have nøje Indseende med stærkt fremspringen
de Gesimsers Udførelse, idet man skal gøre opmærksom paa at 
Forankring eller Bagvægtspaamuring skal anbringes efterhaan
den som de stærkt fremspringende Dele henlægges.« Men allige
vel var hovedgesimsers udførelse en stadig kilde til problemer for 
bygningsmyndighederne, det er illustreret med cirkulæreskrivel
se af 13. december 1901 fra stadsbygmesteren: » Paa dertil given 
Anledning skal jeg tjenstlig henlede Hr. Bygningsinspektørernes 
Opmærksomhed paa at have nøje Indseende med at Gesimser 
udføres efter Detailtegning og paa fuldkommen forsvarlig Maa
de« og ligeledes ved skrivelse af 5. april 1907: »Foranlediget ved 
en paa en Nybygning i Valby fornylig stedfunden Gesimsned
styrtning skal man tjentslig anmode Hr. Bygningsinspektørerne 
om at ville paase, at Afdækninger over Frontespicer o. lign. ud
føres af sammenhængende Monierværk eller saaledes, at de en
kelte Sten forankres i Murværket.« 

Hovedgesimsers stabilitet er i øvrigt betinget af forsvarlig ved
ligeholdelse af såvel tagkonstruktion som tagdækning og -render. 
Selv om hovedgesimser i almindelighed er opbygget som en fort
sættelse af formuren og uafhængig af tagkonstruktionen vil 
f.eks. udskridning af spær enten ved udskydning af spærfodstap 
eller ved kæntring af tagrem uundgåeligt medføre et pres på ho
vedgesimsen indefra - et pres som måske kun berører en del af ge
simsen, men som alligevel har til følge, at sammenhængen i ge
simsmurværket brydes. Ved utæt tagdækning og/eller forstop
pelse af tagrender er det klart, at hovedgesimsen vil komme til at 
modtage vand, og med vort klimas gentagne frost- og tøperioder 
er resultatet, at gesimsen nedbrydes. Det siger sig selv, at kombi
nationen af begge disse typer af skadesårsager forstærker proces
sen. 

Som karnapper og altaner i etageboligbyggeriet fra anden halvdel 
af 1800-tallet fremstår i langt de fleste tilfælde, er de udformet 
som integrerede dele af formurene - det gælder som regel både 
hvad angår materialevalg og (tilsyneladende) konstruktion; men 
det gælder for langt størstedelen af disse bygningsdele, at de er 
båret af etageadskillelserne, og således egentlig blot »klistret« til 
facademurene. Det hører til sjældenhederne at finde altan- og 
karnapkonstruktioner, der er udført ved direkte udkragning fra 
eller indspænding i formurenes murværk, dertil var de lovfore
skrevne og almindeligt brugte murtykkelser kun egnede ved for
holdsvis små udladninger. 

Brugen af altaner og karnapper som arkitektoniske virkemid
ler ved gadefacaders udformning fik ret stor udbredelse i de sidste 
tiår af 1800-tallet og i stigende grad frem mod århundredeskiftet 
såvel som i de første årtier efter; men dette til trods findes knap 
nok omtale af deres konstruktion i tidens byggetekniske littera
tur, og først i K. Kristensens »Hus bygningslære I« (1919) ses de
res konstruktion beskrevet, således hvad angår karnapper: »Ud
bygges Karnappen fra en Facademur, maa dens Bund hvile paa 
Konsoller af Sten eller J ærnbeton indmurede eller indstøbte i 
Murværket, eller den maa bæres af en Staalbjælkekonstruktion, 
der gaar ind i Bygningens Bjælkelag og er fastgjort til dette. Det 
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Fig. 3.14. Altankonstruktioner (K. Kristensen: »Hus
bygningslære - Murarbejde«, 1919). 

sidste Tilfælde er det almindeligste, da det ofte er vanskeligt at 

skaffe den fornødne Bæreevne frem, naar der anvendes Konsol
ler. Gaar Karnappen op gennem flere Etager, maa der i Reglen 

indlægges en bærende J ærnkonstruktion for hver Etage. Bunden 
udføres som en Hvælving af Murværk eller støbes af Beton, og 

under denne kan der anbringes en Beklædning af Monier eller an
det Materiale, som bringer den i nærmere arkitektonisk Forbin

delse med det underliggende Murværk.« Det er den her nævnte 

anbringelse af en eller anden underliggende beklædning af hen
syn til den »nærmere arkitektoniske Forbindelse« med formu
ren, der i almindelighed kan forlede til at tro, at sådanne op

hængte karnapper er integrerede dele af facademurene. Om den 

videre udførelse af karnapper hedder det hos Kaare Kristensen: 
»Karnappens Vægge udføres af 1 Stens Mur, støbes af Jærnbe
ton eller stilles op af Natursten eller af cementstøbte Sten. Under

tiden bestaar V æggene kun af smalle Piller mellem Vinduerne, 

gennemgaaende Saalbænkebaand og tynde Plader i Brystnings
højden. Foroven dækkes Karnappen med et Tag af Træ, der stø

der mod Facademuren eller føres saa højt op, at det kan bringes i 
Forbindelse med Bygningens Tag, i hvilket Tilfælde Bygningens 

Hovedgesims føres rundt om Karnappen. Den kan dog ogsaa for
synes med fladt Tag omgivet med Rækværk saaledes, at det dan
ner en Altan foran den overliggende Etage. En saadan Afdæk

ning støbes oftest af Beton, der afdækkes med naturlig Asfalt, og 

den bør ligge en lille Trinhøjde under Etagens Gulv for at for
hindre Regnvand i at trænge ind.« 

Om altaners konstruktion skriver K. Kristensen i samme værk: 
»Altanen bestaar i Reglen af en Plade af Sten eller Jærnbeton 
hvilende paa Konsoller af samme Materiale og forsynet med 

Rækværk af Jærn, Sten eller Beton. Har Altanpladen stort 
Fremspring foran Muren, maa den bæres af en Staalbjælkekon
struktion, der gaar ind og forankres i Bjælkelaget, og Konsoller
ne, om saadanne ønskes, hænges da op i Konstruktionen og vir

ker i dette Tilfælde kun som dekorerende Led. Smaa Altanplader 

oplægges af Sten eller færdigstøbt Materiale, store Plader maa 
støbes paa Stedet. Pladen kan forsynes med Kasetter eller Fyldin
ger i Undersiden og med Profil i Forkanten, og Konsollerne kan 

gives alle mulige bærende Former. Altanpladens Overflade bør 
ligge en Trinhøjde under Etagens Gulv af Hensyn til Regnvandets 

Indtrængen, og Oversiden belægges i Reglen med Naturlig As
falt.« Det gælder for størstedelen af altanerne i etageboligbygge

riet fra anden halvdel af 1800-tallet, at de i lighed med karnapper 
er båret af/indspændt i etageadskillelserne, og at man skal være 

varsom med at bedømme konsollers »bærende Former« som ud
tryk for andet end ønsket om en tilsyneladende bærende funkti

on - den faktiske bæremåde vil i reglen kun direkte kunne ses i al
taner, som er udført helt af jern og uden beklædninger, og selv
følgelig også i sådanne, som ikke er udstyret med konsoller. 

De senere års altannedstyrtninger og den dermed følgende 

megen omtale af ældre, men også nyere altaners konstruktive og 
materialemæssige kvalitet, kunne forlede til at tro, at registrerede 

problemer med altaners bæreevne var af ny dato, men det er ikke 

tilfældet; således er i »Meddelelser fra Københavns Bygningsvæ
sen« nr. 1-1951 givet en fyldig analyse af årsagerne til de allerede 
den gang konstaterede fejl og mangler ved de almindeligt brugte, 
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indspændte altaner. Indledningsvis gives den oplysning, at allere
de under 1. verdenskrig konstateredes nedstyrtningsfare for man
ge af de ældste af det her omhandlede boligbyggeris altaner, og at 
det den gang medførte øjeblikkelig indgriben. Derefter gives en 
oversigt over skadeårsagerne, som de typisk er at finde i altaner 
udført af jernbjælker indspændt i etageadskillelser, og hvorimel
lem der er udstøbt beton. Der er altovervejende tale om fejl, der 
skyldes samtidens manglende forståelse for tilstrækkelig beskyt
telse af jern mod rustangreb, således: »Ofte er jernene ikke ind
støbt i tilstrækkelig god beton, eller beskyttelseslaget har været 
for tyndt. Udstøbningen er foretaget med beton af murstens
skærver, der på grund af sin porøsitet er vandsugende. Udstøb
ningen er ikke ført ind i facademuren, men kun til facademurens 
forside, hvorfor der opstår en revnedannelse mellem udstøbning 
og facademur. Der er ikke udført hulkehl langs facademuren. 
Jernunderliggerne er ikke indstøbt på undersiden. Jernunderlig
gerne, navnlig de yderste, er ikke omgivet med bøjler af rundjern 
for at forhindre revnedannelser. Oversiden af altanpladen er ikke 
udført af vandtæt beton; ofte er der anbragt et lag asfalt, men 
dette er tit dels revnet ved facademuren, dels ved kanterne, eller 
på en varm sommerdag ødelagt af et stoleben el. lign. Der findes 
også tilfælde, hvor altanerne har været sammensat af støbte pla
der, men hvor konstruktionen ikke har været rigtig gennemtænkt 
eller udført med tilstrækkelig omhu« og endelig som afsluttende 
bemærkning: »Ofte er altanen udformet med knægte. Ved en 
nærmere undersøgelse viser det sig dog, at disse knægte ikke har 
nogen bærende funktion, og som regel er de kun ført Yz sten ind i 
facademuren samt ophængt ved bøjler eller ankre i de yderste 
jernudliggere. Sådanne knægte har kun virket nedbrydende på 
altanpladens stabilitet.« Selv om ikke alle de opregnede fejl fore
kommer i alle altaner, er de hver for sig af så alvorlig karakter, at 
man næppe kan skyde skylden for altanernes nuværende tilstand 
på manglende vedligeholdelse alene. 

Etageboligbyggeriets formure er både mod gade og gård udfor
met med sokkel, fordi: »Muren er paa dette Sted særlig udsat for 
Fugtighed, Smuds og Beskadigelse, og det er derfor til Gavn at 
anbringe en Sokkel af et Materiale, som taaler Stød, ikke indsu
ger Vand i større Mængde eller forvittrer ved dets Paavirkning, 
og ikke er meget modtagelig for Smuds«, som det hedder i »Kort
fattet Lærebog i Hus bygning« (1888) af J. E. Gnudtzmann; men 
af nok så stor vigtighed var udseendet - især for gadefacadernes 
vedkommende: »For Øjet har Sokkelen den Betydning, at den 
danner en Fod for Bygningen og, især naar den er fremspringen
de, giver et Indtryk af Soliditet og Stabilitet«, som det videre siges 
i samme værk. 

Gårdfacaders sokler er i de fleste tilfælde blot pudsede dele af 
muren i en højde på omkring V2 alen over terræn; gadefacaders 
sokler er derimod som regel højere-i store dele af byggeriet op til 
2. etage - og springer dertil et stykke frem foran muren - et frem
spring, som dog var begrænset til 2 tommer udover byggelinien 
efter byggelovene af 1856 og 1871. Gadefacadesokler er også i de 
fleste tilfælde blot pudsede, men der forekommer dog også brug 
af andre materialer, således kan de være opført af natursten, be
tonsten eller andre kunstige sten, men sokkelmaterialet er dog 



Fig. 3.15. Gesimstrækning (T. E. Hemmingsen: »Byg
ningskonstruktionslære« I, 1900). 

kun en beklædning af det bagvedliggende murværk, og det går 

sjældent dybere end en halv sten ind i muren. Ligeledes giver den 

forøgede murtykkelse i sokkelen sig sjældent udtryk i en tilsva

rende forøgelse af murens tykkelse under terrænhøjde - soklerne 

er i almindelighed muret på udkragninger fra kældermurene. 

De ofte 1 Y2 etage høje gadefacadesokler er i utallige tilfælde 

udformet kvaderpudsede, enten er murværket da udformet med 

relief og pudsen påført tyndt - jvf. fig. 3.06, eller også er puds

laget påført murværket direkte og derfor meget tykt; det sidste 

som et resultat af den »stærke« Portland-cements fremkomst. 

»Ofte anvendes mindre Gesimser eller Baand til at dele en Fa

sades Højde og markere visse vandrette Linjer, de anbringes hyp

pigst enten i Højde med Etageadskillelserne eller under Vinduer

ne, i hvilket sidste Tilfælde de tillige kunde tjene som Saalbæn

ke« (»Kortfattet Lærebog i Hus bygning«, 1888), men det gælder 

dog i almindelighed kun gadefacader; det er yderst sjældent de 

byggende har fundet det nødvendigt at forsyne etageboligbygge

riets gårdfacader med sådanne udsmykninger. 

Sådanne gesimser eller bånd består i de fleste tilfælde af udkra

get murværk, men også her kan være anvendt afvigende materia

ler. Murede gesimser og bånd er for det meste pudsede - de er 

»trukket«, dvs. tildannet efter skabelon, der ved gentagne træk

ninger henover pudsfladen med påføring af mørtel ind imellem til 

slut gav det ønskede profil - jvf. fig. 3.15. 

Endelig er også gadefacadernes linier i mange tilfælde yderlige

re markeret, enten ved at brystninger og vinduer er trukket tilba

ge fra facadeplanet og eventuelt i flere trin, eller ved tilføjelse af 

dekorative elementer, der springer frem foran facadeplanet. For 

det almindelige etageboligbyggeris vedkommende er det sidste 

især tilfældet i byggeriet fra 1880'erne og frem mod århundrede

skiftet: bl.a. med baggrund i myndighedernes ændrede indstil

ling til tilladelse til at overskride byggelinien mod gade, som det 

indledningsvis er beskrevet. 
Sådanne lodrette dekorative facadeelementer er udført på til

svarende vis som de vandrette, altså i overvejende grad af mur

værk, som eventuelt er pudset, men i øvrigt også af andre materi

aler. Det gælder dog i særlig grad for de lodrette elementer, at 

fremkomsten af faconsten udført i tegl eller beton og tilgængelige 

på markedet som katalogvarer i de sidste årtier af 1800-tallet, fik 

stor betydning for deres flittige anvendelse. 

Ende- og bagmure 

Ende- og bagmure benævnes også under et gavle, og trods deres 

forskellige virkemåde og belastningsforhold var de i den tidligere 

lovgivning og også efter byggeloven af 1856 underlagt samme be

stemmelser. Først med byggeloven af 1871 ændredes dette for

hold, men kun hvad angik krav til tykkelse og kun for de nedre 

dele af murene. 
Det tidligst forekommende dimensionskrav til sådanne yder

vægge i københavnsk byggeri, som var gældende indtil frem

komsten af byggeloven af 1856, fandtes i Placat af 4. juli 1795, 

hvori det bestemtes: » ... , at Murene i Gavlene skal være en 

Flensborger Middelsteen tyk i det mindste.« 
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Fig. 3.16. Endemurstykkelser i stenlængder efter byg
geloven af 1856. Alternativ placering af blændinger. 
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Fig. 3.17. Endemurstykkelser i stenlængder efter byg
gelovene af 1871og1889. Alternativ placering af blæn
dinger. 
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Efter byggeloven af 1856 krævedes følgende tykkelser af ende
og bagmure: 1 Y, sten med 1 stens blændinger for mur over øver
ste etageadskillelse og i de 2 følgende etager, 1 Y, sten uden blæn
dinger i etagen derefter og i øvrigt 2 sten med 1 Y, stens blændin
ger. Disse krav til tykkelser var gældende for bagmure også i de to 
følgende byggelove af 1871 og 1889. 

I byggeloven af 1871 lempedes kravene til endemure, således at 
bestemmelserne om deres tykkelse herefter var: 1 Y, sten med 1 
stens blændinger over øverste etageadskillelse og i de to følgende 
etager, 1 Y, sten uden blændinger i de næste 3 etager og i øvrigt 2 
sten med 1 Y, stens blændinger. 

Bestemmelser om størrelse af blændinger og piller var ens for 
begge typer af vægge i alle tre københavnske byggelove. Blæn
dingers største udstrækning i vandret mål var fastsat til 3 Y, alen 
og pillebredden til mindst 18 tommer (svarende til 2 sten). 

Pillerne krævedes i alle tre byggelove forbundet med buer, men 
der var ingen bestemmelser om blændingers største lodrette ud
strækning, udover hvad der indirekte lå i formuleringen af lov
teksten, hvorefter blændingshøjden inkl. højden af buen var be
grænset til etagehøjden. På trods af denne uklarhed, som stedvis 
i bygningsmassen har givet anledning til blændinger højere end 
en etage, er det normalt forekommende at blændingshøjden er 
omkring 3 Y, alen. 

De krævede buer mellem pillerne er i de allerfleste tilfælde ud
ført som rulskifter, og med de forekommende blændingsbredder 
har sådanne rulskifter ingen buevirkning, men virker alene som 
konsol for det overliggende udkagede murværk. Egentlige buer 
eller stik over blændinger forekommer sjældent. 

Udover de få krav til pille- og blændingsbredder har de byg
gende været frit stillet med hensyn til udformningen af de ende
og bagmure, der ikke var brandgavle. I endemure tillod forekom
mende husdybder i etageboligbyggeriet sjældent indpasning af 
mere end 3 blændinger med størst tilladelig bredde, mens bagmu
re ved deres som regel større udstrækning gav bedre muligheder 
for at udnytte de givne bestemmelser, og dermed opnå optimal 
materialebesparelse. 

En konsekvent materialebesparende holdning kan dog ikke si
ges at have været afgørende for inddelingen af ende- og bagmure 
i pille- og blændingsmurværk i den overvejende del af byggeriet. 
Byggetekniske hensyn har spillet en afgørende rolle: Piller place
redes som regel udfor tilstødende indervægge eller skorstene byg
get op ad og delvis ind i murene. Ved endemuremedførte dette al
mindeligvis, at blændinger anbragtes parvis symmetrisk omkring 
husets midtakse - i få tilfælde som dobbelte blændingspar. I bag
mure fordeltes de øvrige piller/blændinger efter optimal udnyt
telse af reglerne med udgangspunkt i de således af skorstene og 
indervægge fastlagte piller. 

Blændinger er altid anbragt i plan med en af murens sider, 
hvorved de fremstår som !h-stens dybe nicher i den anden side af 
muren. Men herudover har der tilsyneladende ikke været fulgt 
faste regler, idet de to anbringelsesmåder kan ses blandet både 
lodret og vandret ikke blot i samme bygning, men også i samme 
mur. Sandsynligvis har den udvendige niche-placering været 
foretrukket, når der blev taget hensyn til det indvendige pudsear-
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Fig. 3 .18. Bagmurstykkelser i stenlængder efter bygge
lovene af 1856, 1871 og 1889. Alternativ placering af 
blændinger. 

bejde, og den indvendige placering når der ønskedes størst muligt 
gulvareal. 

I skelmure ville blændinger være bedst placeret i plan med in
derside af mur af hensyn til bedst mulig lastfordeling på det eks
centrisk belastede fundament, men et sådant hensyn kan ikke ses 
at være fulgt i en udstrækning, som kan betegnes generel. 

Murtykkelser mindre end de beskrevne kunne ifølge alle tre byg
gelove tillades anvendt i endemure af ringe udstrækning. Hertil 
fordredes dispensation af stadsbygmesteren. Af lovteksternes 
udformning fremgår, at der er tale om vandret mål, selv om det 
ikke er klart udtrykt. Sådanne tyndere endemure findes typisk i 
smalle sidebygninger. 

I det hele taget blev de lovfæstede retningslinier for udform
ning af ende- og bagmure fulgt ret bogstavelig af bygningsmyn
dighederne, således skulle der særlig godkendelse til fra stadsbyg
mesteren, for at kunne udføre disse mure som hulmurskonstruk
tioner, selv om den samlede tykkelse - eller for den sags skyld 
murmasse - ikke derved ville blive indskrænket; det fremgår såle
des af et utrykt referat af møde den 7. januar 1890 mellem stads
bygmesteren og samtlige bygningsinspektører, at bygningsin
spektørerne ikke på egen hånd kunne give tilladelse til brug af 
hulmurskonstruktioner i ende- og bagmure, og at en sådan tilla
delse »som Regel kun kan forventes givet i en enkelt Etage (den 
øverste)«. 

Det var ikke umiddelbart tilladt at anbringe vinduer i ende- og 
bagmure, hertil krævedes i hvert enkelt tilfælde stadsbygmeste
rens dispensation. 

Praksis for opnåelse af dispensation var at muren under vindu
et - brystningsblændingen - ikke udførtes tyndere end muren i 
øvrigt og at muren var placeret 2 alen fra naboskel. I de dele af 
Bro kvartererne, der byggedes i anden halvdel af 1800-tallet er det 
sjældent at træffe ende- eller bagmure, der opfylder dette af
standskrav, og derfor forekommer vinduer i sådanne mure kun 
undtagelsesvis. 

På Frederiksberg derimod, hvor samme krav til ende- og bag
mure var gældende, men hvor byggeriet var underlagt andre og 
langt strengere bestemmelser i henseende til grundens udnyttelse 
- forekommer i stor udstrækning frit placerede endemure og og
så bagmure, som opfylder afstandskravene, og i disse er i stor ud
strækning placeret vinduer og andre åbninger. 

Brandmure 

Trods ønsket om et mere solidt og agtværdigt byggeri var de tidli
gere københavnske bestemmelser om brug af grundmur først og 
fremmest begrundet i hensyn til brandsikkerhed, således med 
forannævnte forordning af2. februar 1683, hvor krav om grund
murede gavle, altså ende- og bagmure, er gennemgående uanset 
hvor bygningerne opførtes. Også endnu før var mure mellem na
boer omfattet af særlig interesse; i den ligeledes omtalte bestem
melse af 3. juni 1549, der var en anvisning til borgerne på hvordan 
der skulle forholdes ved brands opståen og bekæmpelse, hedder 
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det afslutningsvis: »Item er thet storliigenn fornødenn og be
houff, at the som haffuer huss bygd eller hereffter byggendis 
worder her y Kiøbnehaffnn, at the tiltenncke att affschaffe hues 
fiele (dvs. brædde) gaffle, ther er emellom huer sin nabo, och vdj 
thennd sted att giøre gode och stercke leergaffle eller muer, och 
thisligiste att the øffuerste lofft vdj husene blyffuer leerslagne 
soowelsom the nederste, forthj thett kannd mett gudtz naadis 
hielp affwerge stor schade och forderffuing, som ellers kunde 
sche, forthj att jldeen blyffuer tha paa thet huss, som hand er be
festid, och icke letteligenn kommer y thieris nabois hus.« Bestem
melser om særlig udførelse af mure mellem nabobygninger -
brandmure - hører således til de ældst kendte forskrifter vedrø
rende københavnsk byggeri. 

De bestemmelser om brandmures udførelse, der var gældende i 
tiden op til fremkomsten af byggeloven af 1856, var indeholdt i 
placataf 4. juli 1795, og heri var brandmure krævet opført med 
tykkelser som ende- og bagmure i øvrigt, dvs. mindst 1 sten tyk
ke, og ført Y2 alen op over taget. 

Kravene fra denne placat overførtes til byggeloven af 1856, 
men selvfølgelig med den skærpelse, der lå i denne lovs krav til 
større tykkelser af ende- og bagmure, som det er fremstillet i det 
foregående. Men herudover udbyggedes bestemmelserne om 
brandmure i byggeloven af 1856 betragteligt: der kom bestem
melser om træværks anbringelse op til brandmure, der blev givet 
forskrifter for anbringelse af huller i brandmure og der stilledes 
det krav at ingen bygninger måtte opdeles i flere særskilte ejen
domme uden samtidig anbringelse af adskillende brandmure; en
delig blev der også opstillet retningslinier for brandmure fælles 
for ejendomme stødende op til hinanden. Bestemmelserne om 
brandmure i byggeloven af 1856 har i alt væsentlig været gælden
de også i den senere københavnske byggelovgivning, men med 
den tydeliggørelse af lovteksten og nærmere præcisering af kra
vene, som var nødvendiggjort af erfaringerne med lovens admini
stration i dens virkeperiode. 

Efter byggeloven af 1856 var brandmure defineret som »En
hver Gavl, der adskiller Bygningen fra Naboeiendommen«, og 
efter lovtekstens direkte ordlyd fordredes kun mure i skellinie op
ført efter kravene til brandmure. Med henvisning til brandsikker
hedshensyn ændredes denne definition i byggeloven af 1871, og 
herefter krævedes alle mure beliggende nærmere end 2 alen fra 
nabogrund udført som brandmure; i byggeloven af 1889 øgedes 
denne afstand yderligere til 4 alen. 

Krav til tykkelsen af brandmure var i byggeloven af 1856 fastlagt 
til at være de samme som for ende- og bagmure gældende, men 
hertil var føjet, at ingen del af brandmure måtte være mindre end 
1 sten tykke. Dette krav var indsat i loven, for at kunne imødegå 
den almindeligt gældende dispensationsmulighed for at udføre 
ende- og bagmure af mindre udstrækning med mindre tykkelser 
end de ellers krævede. 

I øvrigt indførtes også det krav i byggeloven af 1856, at ingen 
del af en bygnings træværk taget i videste betydning måtte føres 
længere ind i brandmure end 1 sten fra yderside af mur. Fordrin
gen om mindst 1 stens tykkelse udfor træværk - f.eks. bjælkeen
der - var opfyldt ved den normale og i byggeloven tilsigtede udfø-



relse af ende- og bagmure, idet kun blændingerne i de øverste eta

ger var tilladt udført af I-stens murværk. De krævede, men i hen
seende til placering ikke nærmere beskrevne forbindelser - mur

buer - mellem pillerne blev herved i brandmure fastlagt til en pla

cering udfor etageadskillelserne, for at opfylde kravet om I-stens 
murværk foran træværket - bjælkeenderne; Udfra samme krav 

låstes anbringelsen af piller i brandmure til de steder, hvor aflæg
ning af veksler i bjælkelag forf. eks. trapper og skorstene således 

også krævede min. 1 Vi-stens murværk. Kravet om 1 stens mur
værk foran træ i brandmure videreførtes i byggelovene af 1871 og 

1889, men i byggeloven af 1889 lempedes lidt på fordringerne, 
idet det hermed blev tilladt at skyde bjælkeender Vi sten længere 

frem, sådan at de altså kun var dækket af Vi-stens murværk; 
man vil derfor i bygningsmassen efter 1890 kunne træffe blæn

dinger også i brandmure, der spænder over mere end en etage. 

Brandmure var siden placat af 4. juli 1795 krævet ført Yz alen 
op overtagfladen, og dette krav var også gældende i de tre senere 

københavnske byggelove. Der var intet foreskrevet om tykkelsen 
af denne forhøjelse af muren op overtagfladen - brandkammen. 

Efter de gældende bestemmelser om tykkelsen af brandmure i 

øverste etage skulle man tro, at det var samme tykkelseskrav, der 
gjaldt for brandkammen, altså I Yz sten, men brandkamme er 
aldrig tykkere end I sten, og uden at det tilsyneladende har haft 

baggrund i særlige bestemmelser herom; sandsynligvis har man 
blot fortolket kravet om mindst I-stens tykkelse af brandmure, 

som typisk gældende for sådanne opbygninger. 
I de fleste tilfælde er brandkamme muret som direkte fortsæt

telse af ende- og bagmures murværk, men brandkamme på ende

mure forekommer undertiden muret med skifterne parallelt med 
tagfladen. Det kan skyldes, at brandkammen er tilkommet sene
re, f.eks. i forbindelse med ændret matrikulering, hvorved en tid

ligere ahnindelig endemur er blevet brandmur. Men i de tilfælde 
hvor brandkamme er udført på denne måde fra starten, må det 

ses som udtryk for ønske om at undgå det ellers svagere murværk 
med en stor andel af mindre stendele øverst oppe, hvor netop 

vejrligets påvirkninger er størst. 
Brandkamme er sædvanligvis afdækket med almindelige tag

sten lagt i kammens længderetning ved endemure og vinkelret 

herpå ved bagmure, men andre afdækningsmetoder ses også 

brugt, bl.a. udstøbning med beton. 

Efter alle tre byggelove var det almindeligvis forbudt at anbringe 

åbninger af enhver art i brandmure, men efter Bygningskommis

sionens dispensation og med naboens samtykke kunne i fritståen

de mure anbringes åbninger af maksimalt 9 x 9 tommers størrelse 
og med en indbyrdes afstand af mindst 3 alen, når de dækkedes 

enten af fast mat glas eller på anden måde blev indbliksafskær

met. 
Der var ligeledes efter alle tre byggelove også givet mulighed 

for opnåelse af Bygningskommissionens tilladelse til midlertidigt 

at sætte sammenstødende bygninger i forbindelse med hinanden 
gennem brandmure og i øvrigt på vilkår, at adskillelsen opret

hold tes ved isætning af dobbelte jerndøre med en mindste ind

byrdes afstand af 9 tommer. 
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Brandmure var både efter byggelovene af 1856 og 1871 tilladt ud
ført som fællesmure for ejendomme bygget op til hinanden. Kra
vene hertil var - udover de i øvrigt gældende for brandmure - at 
muren var forsvarligt forbundet til begge bygninger, og at den 
ved deklaration var sikret at blive stående ved nedrivning af den 
ene af bygningerne. 

Baggrunden for tilladelse til brug af fælles brandmur var al
mindelig ældre praksis før 1856, hvorefter bygninger, der opfør
tes samtidig, kunne have fælles ende- og altså brandmur. Men 
dette forhold fremgik ikke af lovteksten, og da endog en af for
fatterne til udkastet til byggeloven af 1856 (tømrermester H. Kay
ser) i kommentarer til loven udlagde denne tekst som tilladelse til 
fælles benyttelse af en allerede opført brandmur i forbindelse 
med nybyggeri, blev herved en ny og ikke tilsigtet praksis fast
lagt. 

Formuleringen af kravet »forsvarligen forbunden med begge 
Bygninger« tolkedes af bygningsmyndighederne i begyndelsen al
mindeligvis alene som krav om murens forankring til begge byg
ningers bjælkelag. Men det er klart at dette ikke er nok i kon
struktiv henseende, og fordringen blev senere udvidet, hvorefter 
de to bygninger skulle være opført på ens fundamenter og at fun
damenternes bæreevne i forhold til jordbunden under hvert af 
husene skulle være den samme, ligesom bjælkelag også krævedes 
beliggende i samme højde på begge sider af muren (således som 
det først kom til udtryk i Bekendtgørelse af 5. april 1876 om byg
geriet på Voldterrainet). 

Ifølge forslaget til byggeloven af 1889 var denne praksis for
budt, og brug af fælles brandmur var her gjort betinget af byg
ningernes samtidige opførelse. Men ved behandlingen i Rigsda
gen mildnedes forbudet, idet det blev anset for at være et for radi
kalt brud med tidligere, og det kom kun til at gælde i tilfælde, 
hvor begge bygninger nyopførtes. Således var det stadig tilladt ef
ter byggeloven af 1889 at anvende brandmure fra før 1890 som 
fælles ved nybyggeri op til. 

Kravene til fælles brandmure i nybyggeriet efter 1889-loven var 
i øvrigt udtryk for en lettere skærpelse i forhold til tidligere i hen
seende til min. murtykkelse i bærende mure. Men for almindeligt 
forekommende endebrandmure mellem gadehuse var der ingen 
ændring, fordi skorstens- og trappeveksler var tilladt skudt læn
gere ind i muren end bjælker. 

Med justitsministeriets skrivelse af 21. november 1902 blev det 
forbudt at udføre blændinger i fælles brandmure. 

Bestemmelser om mures udførelse som brandmure var alene hen
ført til udvendige mure. Senere tiders brandsektionering af byg
ninger var et forholdsvis ukendt begreb i boligbyggeriet og i hvert 
fald ikke omfattet af lovgivningen. Reglerne om brug af brand
mure gjaldt endog ikke bygninger imellem på samme grund. Men 
kun ved evt. senere opdeling af en ejendom i flere, krævedes hver 
af disse adskilt ved brandmure. Tilsvarende kunne brandmure 
mellem bygninger fjernes ved sammenlægning til en ejendom. 
Sidstnævnte bestemmelse var udtrykt som generelt gældende i 
byggeloven af 1856; efter byggeloven af 1871 med bygningskom
missionens godkendelse, og med byggeloven af 1889 blev bestem
melsen sløjfet. 



Murværk 
Som tømreren afbinder en konstruktion, og det færdige resultat i 
videste betydning er et bindingsværk, således er murværk mure
rens færdige produkt; hvor tømrerens hovedmateriale er træ, er 
murerens materialer sten og mørtel. 

Stenene er enten naturligt forekommende eller kunstigt frem
stillede, således f. eks. sandsten, kalksten, skifer og granit eller 
lersten, teglsten, betonsten og sten af forskellige kalkforbindel
ser. Det samme gælder mørtel, der eksempelvis kan være natur
ligt forekommende ler eller kunstigt fremstillet ved blanding af 
sand/ grus med læsket kalk og/ eller cement. 

Som omtalt indledningsvis var det ret lempelige krav til mur
værks udførelse, der var gældende i begyndelsen af 1800-tallet; 
på nærmere angivne vilkår var det tilladt ikke blot at bruge ler
mørtel, men også at mure med »halve Steen og Brokker«. Med 
byggeloven af 1856 blev det direkte forbudt at bruge såvel lermør
tel som ubrændte lersten, og med de generelle fordringer om byg
gearbejders forsvarlige udførelse og om anvendelse af gode og 
pålidelige materialer var der også indirekte krævet brug af såvel 
teglsten som kalkmørtel, og når disse krav først blev udtrykkelig 
nævnt i byggeloven af 1889, må det nærmest ses som en fuld
stændiggørelse af lovens krav, samtidig som der med bestemmel
serne herom også var sigtet mod at have hånd i hanke med de 
mange nye materialer, der fremkom på denne tid. 

I det københavnske etageboligbyggeri fra anden halvdel af 
1800-tallet er murværk så godt som udelukkende udført af mur
sten af tegl og kalkmørtel. Brug af naturlige sten såvel som andre 
kunstigt fremstillede sten end teglsten forekommer, men kun i 
det enkelte byggeri i begrænset omfang og da som regel i forbin
delse med udførelsen af dekorative elementer eller til afdæknin
ger; dog danner anvendelsen af kalksten/limsten fra Stevns en 
undtagelse herfra, sådanne sten fandt især i første halvdel af den
ne periode anvendelse ved fundamentsbygning og også i kælder
vægge. Ligesom tidligere anvendtes i visse tilfælde mørtel med 
hydrauliske egenskaber, f.eks. på steder hvor tilgang af luftens 
kulsyre var nedsat, og i stedse stigende omfang gennem denne pe
riode opnåedes sådanne egenskaber ved brug af Portland
cement, ligesom også sådan cementmørtel i tidens løb oftere og 
oftere blev brugt, hvor der fordredes større styrke af murværk 
end kalkmørtel kunne give. 

Som det er nærmere redegjort i det foregående afsnit, blev 
teglsten så godt som udelukkende fremstillet håndværksmæssigt 
midt i 1800-tallet; et halvt århundrede senere blev stadig en be
tragtelig del fremstillet på denne måde, men langt størstedelen af 
produktionen var dog overgået til industriel fremstilling. 

Mørtelen blev 1800-tallet igennem tilberedt på byggepladsen; 
det fik ikke den store betydning, at det fra slutningen af 1870'er
ne i København var muligt at købe færdigtilberedt mørtel fra 
kalkværkerne - den såkaldte maskinmørtel - og læskekasse, 
kalkkule og rørebænk var derfor fast inventar på de fleste af byg
gepladserne århundredet ud. 

Overgangen fra håndværksmæssig til maskinel behandling af 
leret og fremstilling af stenene og fra brænding af dem i periodi
ske ovne til brænding i kontinuerlige medførte i sidste ende en 
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gennemsnitlig set jævnere kvalitet af produktet, uden at der dog 
egentlig var tale om bedre sten; det medførte blot en anderledes 
sorteringsproces, idet man tidligere i højere grad måtte tage hen
syn til den enkelte stens placering i bygningen alt efter dens kvali
tet. Men uanset den jævnere materialemæssige kvalitet måtte 
mursten sorteres efter brug, som eksempelvis beskrevet i » Veiled
ning i Husbygningskunst« af D. Herholdt (1875): »I Henseende 
til Brændingen kunde Stenene være helbrændte, halvbrændte el
ler haardbrændte. Helbrændte Steen ere de, som ere vel gjen
nembrændte og derfor danne en ensartet fast Masse. Halv
brændte Sten ere saadanne, som ikke have været udsatte for en 
saa stærk Hede i Ovnen, at de ere blevne fuldstændigt gjennem
brændte; de ere derfor løsere, især i det Indre, og bør ikke benyt
tes i det udvendige Murværk, allermindst hvor dette er bestemt til 
at staa uden Puds, heller ikke i Grunden eller Kjælderetagen, 
hvor Murværket er mest udsat for Fugtighed; derimod kunde de 
meget vel anvendes til de indvendige Sider i en tyk Mur eller i ind
vendige Skillerum, hvor de ikke paavirkes af noget stærkt Tryk. 
Haardbrændte Sten ere Sten, som ere saa stærkt brændte, at de 
ere begyndte at sintre uden dog at være smeltede paa Overfladen. 
De ere stærkere end almindelige Mursten og taale bedre Fugtig
hed. De bedste haardbrændte Stenerede saakaldte Klinker, som 
ere brændte af Ler, der taaler en stærk Hede uden at smelte; de 
ere i Almindelighed noget mindre end almindelige Murste!l og 
noget højere i Prisen.« Hvad angår kvaliteten af mursten, siger 
Herholdt videre: »Almindelige gode Mursten maa have et jevnt 
og finkornet Brud og være uden større eller mindre Kalkdele, 
som bevirke en Sprængning af Stenen, naar der kommer Vand 
til, idet Kalken lædskes. Dersom man har Tvivl om, at Stenene 
fra et eller andet Teglværk kunne taale Frostens eller Vejrets Paa
virkning, bør man skaffe sig Underretning om, hvor den Slags 
Sten er anvendt i ældre Bygninger og derved overbevise sig om 
Godheden. Mursten have i Reglen en Tilsætning af Sand; jo mere 
Sand der findes, desmindre Klang og desstørre Skørhed. Naar 
der er meget Sand i Stenene, gaae derfor mange af dem itu under 
Transporten og under Arbejdet; derimod svækkes ikke Stenenes 
Modstandsevne mod Vejret og Frosten, efter at de ere indmurede 
paa deres Plads i Murværket, naar Sandets Mængde i Stenene 
kun ikke overstiger en vis Grændse.« 

Som det er fremført af Herholdt ovenfor medførte vejrligets 
krav brug af fuldbrændte sten til den yderste del af ydervæggene, 
dvs. den yderste halve til en sten tykke del, alt efter om der er tale 
om løber- eller binderskifter. Med de almindeligt forekommende 
teglfremstillingsprocesser bestod en stenleverance af mere eller 
mindre gennembrændte sten, og på byggepladsen - hvis ikke på 
teglværket - blev de bedst brændte sten sorteret fra til denne ydre 
skal af ydervæggene; resten - blegstenene - anvendtes, som det 
også er fremført, til de øvrige dele af ydervæggene og de indven
dige mure. Udseendet af gadefacader, som skulle fremstå i blank 
mur, fordrede herudover sten som igen sorteredes særskilt fra 
under hensyntagen til ensartethed såvel i form, som størrelse og 
farve. I det blot lidt mere påkostede byggeri blev facadesten ikke 
blot frasorteret særskilt, men ofte fremstillet specielt og til det en
kelte byggeri. 

Der var derfor ikke langt til at betragte denne yderste del af ga-



Fig. 3.19. Lodret snit i blendstensmurværk. Blendste
nenes indbinding tilvejebragt ved henholdsvis trekvart 
stens løbere og trekvart stens bindere. 

defacadernes murværk som en beklædning af den egentlige mur, 
og allerede i 1870' erne fremkom stentyper, der alene var beregnet 
til beklædning - de såkaldte blendsten eller verblendere. Som 
sidstnævnte navn antyder, udvikledes denne stentype i vort sydli
ge naboland. Sådanne blendsten var desuden fremstillet af ud
søgte lerarter og derfor dyrere end almindelige facadesten. Som 
delvis kompensation herfor, men også fordi stenene blev bedre 
gennembrændt herved, var de altovervejende udformet hule og 
med tykkelser på \I.i til Vi sten. Hulheden tilvejebragtes som regel 
i stenenes længderetning - modsat vore dages hulsten - og derfor 
fandtes også massive typer til murafslutninger og false. Af hen
syn til formfastheden og den stærkere brænding var stenene sjæl
dent længere end Y2 stenlængde. Sådanne blendstens-facader 
fremstår derfor som muret af lutter bindere. For at tilvejebringe 
forbandt mellem denne beklædningsskal og den bagvedliggende 
mur måtte forbandtet i muren modificeres, således brugtes enten 
trekvart sten brede løbere eller binderskifternes sten behuggedes 
til trekvart længde - alt efter om den egentlige mur blev gjort \I.i 
eller Vi sten tyndere - jvf. fig. 3.19. 

Opmuringen af denne skalmur foregik sædvanligvis efter op
muringen af den egentlige mur, enten en stilladshøjde efter eller 
med stilladset »på vej ned« - i sidste tilfælde begrundet i den sæd
vanligvis ret hårdhændede behandling af murværket i byggefa
sen. Under alle forhold fordrede de bedre gennembrændte og 
dermed mindre vandsugende sten en anden mørtelkonsistens end 
den, der brugtes til murværket i øvrigt, og desuden medførte de
res større formfasthed mindre fuger end normalt anvendt. For at 
sikre bedst mulig vedhæng mellem blendsten og mørtel var visse 
fabrikater gjort ujævne på lejefugefladerne - f.eks. ved børst
ning eller opkradsende indlæg i ekstruderingsmundstykket på 
murstensmaskinen. 

Som en betingelse for at opnå godt murværk i øvrigt hedder 
det senere hos Herholdt i »Veiledning i Husbygningskunst<<: 
»Forinden Indmuringen bør Murstenene fugtes eller dyppes i 
Vand, for at de ikke skulde suge Vandet fra Kalken og derved 
forhindre denne fra at hærdne. Ved større Arbejder har det sin 
Vanskelighed at overbevise sig om, at dette altid sker; sædvanlig
vis maa man holde en Mand til med en Vandkande at overvande 
de paa Stilladserne liggende Stenbunker, foruden at man i tørt 
Vejr jevnlig bør lade de paa Byggepladsen staaende Stenstabler 
oversprøjte eller overgyde med Vand.« For Herholdt var til
strækkelig våde sten åbenbart kardinalpunktet for opnåelse af 
godt murværk, i hvert fald omtaler han ikke andre krav hertil, 
men at det også den gang kunne være nødvendigt at indskærpe 
yderligere fordringer til arbejdets udførelse, vidner bestemmelser 
i »Conditioner for Udførelse af Murerarbeide« i F. Meldahls 
»Om Byggeforetagenders Gjennemførelse ved Licitation« 
(1867), hvori det bl.a. hedder: »Ved Muringen maa der gives Fu
gerne en passende Førlighed efter Stenenes og Mørtelens Beskaf
fenhed, saa at de kunne mures aldeles fulde. Hvert Skifte maa til
strækkelig udvandes og udgydes med Mørtel.« At mure med 
fyldte fuger var åbenbart også i !860'erne en fordring som ud
trykkelig skulle fremhæves. 

Om murværkets anden bestanddel- mørtelen - fremhæves i ti
dens byggetekniske litteratur især tre forhold af betydning, det er 
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dels kvaliteten af de to materialer kalk og sand og dels bearbejd
ningen. 

Kalken skulle læskes i så frisk tilstand som overhovedet gørligt 
og siden henstå i nogen tid og jo længere jo bedre for at opnå det 
bedst mulige resultat, således som det f.eks. fremhæves af G. 
Hoffmann i »Veiledning for den vordende Bygmester« (1865): 
»En omhyggelig Bygmester sørger for, om Efteraaret, hvor Lei
lighed gives, at lade et saa stort Qvantum Kalk lædske, som ud
fordres til Arbeidet i det paafølgende Aar. Ved saaledes at over
vintre den lædskede Kalk, forøger han betydelig dens Godhed.« 

Om sandet siger Herholdt i »Veiledning i Husbygningskunst« 
(1875): »Det Sand, som bruges til Blanding i Kalken, bør være 
saa rent og ublandet som muligt og helst tillige storkornet og 
skarpkantet, hvilket væsentlig bidrager til at give Murværket 
Fasthed. I Nærheden af Havet er Strandsand det almindelige; in
de i Landet benyttes derimod sædvanlig Bakkesand. Strandsan
det indeholder Salt, Bakkesandet som oftest noget Ler, og da Sal
tet holder Murene fugtige, medens Leret forhindrer Kalken fra at 
binde til Sandkornene, bør begge Dele udvaskes forinden Bru
gen. Den letteste Maade, hvorpaa dette kan ske, er ved at sprede 
Sandet over Jorden i et 18 til 20 Tommer tykt Lag og lade det i 
længere Tid ligge saaledes, udsat for Regn og Sne.« Københavns 
beliggenhed har selvfølgelig befordret brug af strandsand, og 
man må forestille sig at udvaskningen af saltet er foregået på la
gerpladserne, og at kvaliteten af denne udvaskning har haft sam
menhæng med lagrenes størrelse og byggeaktiviteten, således at 
der i år med stor byggeaktivitet er størst sandsynlighed for lille 
udvaskningsgrad. Hvilket selvfølgelig også gælder udvaskningen 
af ler i bakkesand, der må formodes brugt i de dele af byen, hvor 
det på grund af transporten har været mest fordelagtigt at bruge 
bakkesand. Kun nøjere undersøgelser af tidens muremørtel kan 
give svaret på, hvorvidt sådanne håndværksmæssigt korrekte 
krav er opfyldt, men fra tiden efter århundredeskiftet findes un
derretning om, at det ikke altid var tilfældet; således med cirku
læreskrivelse af 23. juli 1913 fra bygningskommissionen: »Da 
man fra Bygningsinspektøren for 7. Distrikt har modtaget Indbe
retning om, at der ved et Byggeforetagende i Langgade anvendtes 
stærkt lerblandet Kalkmørtel, leveret af »A/S De forenede Kalk
værker«, og da Anvendelsen af en saadan Kalkmørtel maa anses 
for ulovlig, da den giver daarligt Sammenhold i Murværket, skal 
man med Bemærkning, at der for den saaledes begaaede Over
trædelse af Valby Reglements§ 24 (Københavns Byggelovs§ 24) 
er begæret indledet retslig Tiltale, tjenstlig anmode Hr. Byg
ningsinspektørerne om, for det dem underlagte Distrikts ved
kommende at have nøje Indseende med, at der udelukkende an
vendes Mørtel af fuldt forsvarlig Beskaffenhed.« 

Der fordredes selvfølgelig en fuldstændig blanding af mørte
lens bestanddele, og det var de såkaldte kalkslageres job, indtil 
blandemaskiner, som fremkom i 1870'erne, overtog dette meget 
hårde arbejde. Kalkslagerne besørgede mørtelens blanding og 
gennemarbejdning ved helt bogstaveligt at slå den med særlige 
slagjern (af form nogenlunde som de køller, der bruges i ishoc
key) så længe »indtil det Hele danner en tyk dejgagtig Masse, 
hvori Kalken og Sandet maa være jevnt fordelt. Om dette er Til
fældet, undersøges ved at gjøre et Stik med en Spade i Massen, 



saa at der fremkommer en glat Flade; i denne vil da en ufuldstæn
dig Blanding vise sig ved lyse Pletter, hidrørende fra Kalkklum
per, som ikke ere blandede med Sandet«, som det siges af Her
holdt i det ovenfor citerede værk. Problemet med at få mørtelen 
tilstrækkelig gennemarbejdet var ikke nyt i københavnsk bygge
ri, og endnu tidligere fremhævede J. C. Krieger i »Berechnungen 
und Desseins Auf 3 differente ... « (1729) det nødvendige i, at 
det blev gjort tilstrækkeligt grundigt, og han gik så langt som at 
sige, at den manglende gennemarbejdning af mørtelen var et af 
de mest fremtrædende svagheder ved byggeriet på den tid, og at 
»Die Kalkschliiger nicht vie! tangen, und ihre Arme nicht recht 
aufstrecken wollen«, hvorfor det var nødvendigt i fremtiden 
»Auffsicht auf die Kalkschliiger fleissig halten lasse, weil die 
Maurmeister nicht allezeit zur Stelle seyn konnen.« E. J. Som
merfeldt siger da også i »Forelæsninger over Hunsbygningskuns
ten« (1878), at maskinel blanding af mørtel har den fordel »at 
man let faaer en langt omhyggeligere og mere eensartet Blanding 
end ved Haandkraft, idet man er langt mindre afhængig af Ar
beidernes Dygtighed og Samvittighedsfuldhed.« 

Stenstørrelse 

De tidligste lovkrav til størrelsen af mursten i københavnsk byg
geri findes i placat af 21. april 1752, hvori var fastlagt 2 størrelser 
af sten, som derefter skulle være de eneste tilladelige - dels 
»Slots-Bygnings Modellen« der målte 93/,x43/,x 17/s tomme og 
dels »Flensborger smaae Muursten« der skulle være 
81/, x 41/, x 11;, tomme. I »Chronologisk Register over de Konge
lige Forordninger og Aabne Breve, ... « samlet og udgivet af J. 
H. Schou i slutningen af 1840'erne, hvori ovennævnte placat fin
des, er gjort følgende vedføjelse til den: »Skiønt denne Placat, 
saavidt jeg har kunnet erfare ikke bliver overholdt, har jeg dog 
medtaget den, som gieldende, siden jeg ikke har kunnet finde no
get Spor til at den ved nogen senere Anordning er hævet«. Mær
kelig nok figurerer denne placat heller ikke blandt de bestemmel
ser, der ophævedes med ikrafttrædelsen af byggeloven af 1856, 
og det på trods af at den ikke blev overholdt, samtidig som der 
med byggeloven af 1856 regnedes med andre stenstørrelser. 

I 1800-tallet varierede længden af mursten mellem 8 og 9 tom
mer og breddemålets variation svarede hertil under hensyntagen 
til en fugetykkelse på omkring 'Is tomme; tykkelserne af murste
nene var fra 13 Is til 2 tommer, som målene findes opgivet i tidens 
byggetekniske litteratur. Variationen i murstensmål skyldtes dels 
forarbejdningsprocessen, som i højere grad end i vore dage med
gav målafvigelser, men især det forhold at så at sige hvert tegl
værk producerede sten med egne mål, som endog undertiden blev 
ændret. 

I praksis var afvigelser i stenstørrelser fra teglværk til teglværk 
uden den store betydning, så længe det enkelte værk havde en så 
stor produktion, at det kunne klare hele leverancen til et byggeri, 
og i øvrigt ikke ændrede ved stenstørrelserne undervejs; proble
met blev først føleligt, når dette ikke var tilfældet. Først med 
fremkomsten af dansk »normalmurstensmål« i 1896 ved overens
komst mellem den daværende Teglbrænderforening og Akade-
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misk Architektforening begyndte en måloverensstemmelse mel
lem de forskellige teglværkers mursten, hvilken dog først så sent 
som efter 1. verdenskrig var endelig gennemført. 

Men af hensyn til byggelovgivningens bestemmelser om mur
tykkelser, der jo var angivet i stenlængder, var det imidlertid 
nødvendigt at fastlægge en mindste stenstørrelse i denne sam
menhæng. Både i byggeloven af 1856 og 1871 var mindste sten
længde sat til 8 Y, tommer. 1 forhold til de gængse stenstørrelser 
var dette mindstemål faktisk for stort til at blive overholdt i alle 
tilfælde, og bygningsmyndigheden så derfor igennem fingre med 
mindre afvigelser; i byggeloven af 1889 tog man konsekvensen af 
denne holdning og nedsatte mindstestørrelsen til 8 V. tommer. 

Med byggelovgivningens fastlæggelse af mindste stenstørrelser 
var hensigten kun at have et referencegrundlag for fastsættelsen 
af murtykkelserne, og det var ikke meningen at forbyde brugen 
af andre formater, når blot de krævede mål, der afledtes af dette 
mindsteformat blev overholdt; det kom klart til udtryk under be
handlingen af loven i Folketinget, hvor tømrermester Kayser, 
som medforfatter til lovforslaget sagde: »Jeg skal giøre Op
mærksom paa, at der slet ikke er nogensomhelst Indskrænkning 
med Hensyn til hvilke Muursten man maae mure med, men idet 
der er nævnt i Loven, hvilke Muurtykkelser man skal benytte un
der de forskiellige Forhold, saa har man naturligvis ogsaa maat
tet angive hvilken Muurstensstørrelse man har tænkt sig i Forbin
delse hermed, og man er derfor gaaet ud fra, at en Muursten var 
saa og saa lang, og som Følge deraf havde den og den Brede, da 
Breden altid er det Halve af Stenlængden.« 

Selv om der således først med fremkomsten af et normalmur
stensformat i 1896 fandtes et producentuafhængigt planlæg
ningsmål, regnedes der alligevel med en »idealsten« ved overord
net bygningsplanlægning. Denne idealsten havde en længde in
klusive stødfugeandel på 9 tommer, bredden ligeledes inklusive 
stødfugeandel var således 4 Y, tommer og stentykkelsen med leje
fuge regnedes for værende tæt ved 23/s tommer. Med denne ideal
sten havde man et let håndterligt planlægningsgrundlag, idet 4 
stenlængder med tilhørende fuger svarede til 1 Y, alen, og 5 skif
ter var lig med Vi alen. Under forudsætning af en fugetykkelse på 
l/s tomme, som overalt ses opgivet som det normale, var den idea
le stenstørrelse således: 85/s x 41/s x ca. 2 tommer; hvilket udtrykt 
i millimeter er 225 x 108 x 52 til sammenligning med normalmur
stensformatets dimensioner 230 x 110 x 55. 

Forbandt 

Når murværk anvendes som primært bærende konstruktion, så
dan som det var tilfældet i etageboligbyggeriet fra anden halvdel 
af 1800-tallet, er forbandtets konstruktive egenskaber af afgøren
de betydning; grundlæggende for valg af forbandt er derfor, at 
det giver størst mulig indbinding i murene såvel i længde som i 
tykkelse med brug af hele sten, og at der ved murafslutninger, 
hjørner og false anvendes så store dele af hele sten som muligt. I 
»Veiledning i Husbygningskunst« (1875) giver Herholdt beskri
velsen af de krav, der i så henseende skal være opfyldt: »De al
mindelige Regler for Murforbindelse, d.e. de Regler, hvorefter 
de enkelte Mursten lægges i Muren, ere følgende: 1) Stødfugerne 
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Fig. 3.21. Blokforbandt. 

i to paa hinanden følgende Skifter maa aldrig falde lige over hin
anden; men alle Fugerne i det ene Skifte maa dækkes af Stenene i 
det efterfølgende. 2) Forbindelsen maa ordnes saaledes, at lutter 
hele Sten kunne anvendes, undtagen hvor Forbindelsens Tillemp
ning efter de ydre Former (som ved Hjørner) gjør det nødvendigt 
at anvende halve Sten, Trekvartstykker og Kvartstykker (Petrin
ger) eller andre Dele af en Mursten. 3) Y, Stens Mur bestaar af 
lutter Løbere, der lægges saaledes, at Stødfugerne i hvert Skifte 
falde over Midten af Stenene i det foregående Skifte. I tykkere 
Mure er hvert andet Skifte et Løberskifte, hvert andet et Binder
skifte. Løberne lægges kun yderst i Muren; bag ved dem, inde i 
Muren, lægges Bindere saaledes, at Stødfugerne imellem Løber
ne gaa helt igjennem Murens Tykkelse. Naar Murtykkelsen er et 
lige Antal halve Sten, ligge Løberne paa begge Sider af Muren i de 
samme Skifter; er Murtykkelsen derimod et ulige Antal halve 
Sten, har hvert andet Skifte Løbere til den ene Side af Muren og 
hvert andet til den anden Side. I Binderskifterne lægges en Binder 
over Midten af hver Løber i det underliggende Skifte og en over 
hver Fuge. Paa denne Maade bestaar det indre af tykkere Mure af 
lutter Bindere, som paa begge Leder ligge med Midten over Fu
gerne i det foregaaende Skifte. 4) Hvor to Mure støde sammen i et 
Hjørne, skal i samme Skifte den ene Mur have Løbere og den an
den Bindere i Ydersiden; i næste Skifte omvendt. I hvert Skifte 
maa kun afvekslende den ene eller den anden af de to Mures In
dersider falde i Forlængelsen af en Stødfuge.« 

Alle disse krav er opfyldt i de to forbandter, der kaldes blok
henholdsvis krydsforbandtet, og som af Herholdt betegnes som 
»de nu almindelig anvendte«. Hvad enten murværk er udført 
med del ene eller det andet af disse forbandter, fremtræder det 
med skifter af vekselvis løbere og bindere. Binderskifternes sten 
ligger i ydersiden i begge forbandter lodret over hinanden, og det 
gælder også løberskifternes sten i blokforbandtet; i krydsfor
bandtet er løberskifternes sten derimod kun placeret lodret over 
hinanden i hvert andet af disse skifter, hvilket opnås ved anbrin
gelse af en såkaldt krydskop i hvert andet af løberskifterne, og 
denne krydskop er som regel anbragt i forbindelse med muraf
slutning, men kan i og for sig være placeret hvor som helst i skif
tet. Ligegyldig hvilket af de to forbandter der bruges, opnås lige
ledes ens murafslutninger, og hertil bruges enten trekvartsten el
ler petringer - jvf. fig. 3.20 og 3.21. 

Mure med tykkelser, der er delelige med et lige antal halve sten, 
vil i false vise symmetrisk udseende, mens derimod mure, der har 
tykkelser, som er delelige med et ulige antal halve sten vil fremstå 
asymmetriske, fordi løber- og binderskifterne i så tilfælde frem
træder modsat i murens to sammenstødende sider. I vindues- og 
dørfalse er dette forhold i almindelighed uden betydning, fordi 
kun facadesidens forbandtmønster ses, men i tilfælde hvor false
ne er dybe, og der ønskes symmetrisk udseende false bruges da 
blot trekvartsten i stedet for hele sten. 

Det gælder for både blok- og krydsforbandtet, at murpillers 
bredde skal udgøre et multiplum af halve sten, for at forbandter
nes mønstervirkning skal kunne gennemføres over hele murfla
den, men teknisk set er der ikke noget til hinder for at lægge 
kvartsten til grund for pilleopdelingen; i så fald optræder pillerne 
blot forskelligt afsluttet ved hver fals - i den ene side med tre-
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Fig. 3.22. Krydsforbandtets konstruktion i henholds
vis 3 Y2 og 1 sten tykke mure. 
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kvartsten, hvor der i samme skifte i den anden side er kvartsten -
og pillerne fremstår dermed ikke symmetrisk omkring deres 
midtakser. Selv om en sådan asymmetri ikke anses for god mure
skik, forekommer der jævnligt sådanne piller i det københavnske 
etageboligbyggeri, og grunden hertil er nok i de fleste tilfælde en 
mangelfuld planlægning af byggeriet inden igangsætningen, idet 
der i reglen ikke ville have været nogen hindring for at lægge 
halvsten til grund for opdelingen af facadernes piller. 

I øvrigt fremtræder de to fo~bandters mønstervirkning i smal
lere piller afvigende fra murværket, fordi hjørneafslutningernes 
særlige mønstervirkning i overvejende grad påvirker udseendet. 

Ved meget smalle murpiller er denne afvigelse i forbandtvirk
ningen især følelig, idet de i grænsetilfældet blot består af sam
menstillede murafslutninger; forbandtkonstruktionen i sådanne 
små murpiller afviger da også fra de normale, og de betegnes pil
leforbandter. I murpiller udført med krydsforbandt optræder 
dette forhold helt tydeligt ved bredder på 2Y2 og 3 sten ved hen
holdsvis trekvart- og kvartstens afslutning. Med brug afblokfor
bandtet er de tilsvarende grænser for pillebredder 2 og 2 Vi sten. 
Det siger sig selv, at andelen af mindre dele af hele sten og dermed 
også mængden af stødfuger er forholdsvis større jo smallere mur
piller er, men i forbandtteknisk henseende er sådanne grundlæg
gende krav som kvartstens overlapning og afbrydelse af stødfu
ger fra skifte til skifte dog opfyldt. 

Kryds- og blokforbandtet har hver deres fortrin i arbejdsteknisk 
henseende. Blokforbandtets fortanding er sikrere at arbejde med 
end krydsforbandtets, på grund af den ens og mindre udkrag
ning. Hvorimod krydsforbandtets aftrapning på kortere længde 
når højere op end blokforbandtets. 

Som medvirkende årsag til krydsforbandtets større udbredelse 
i det københavnske etageboligbyggeri og i tiden generelt må hen
regnes sidstnævnte forhold, fordi det giver både bedre arbejdsvil
kår og -resultat at anvende aftrapning fremfor fortanding ved 
optagning af hjørner og - ved muring af større murflugter - mel
lemliggende murpartier. 

Begge forbandters mønstervirkning er meget regelmæssig og 
fugetegningen fremtrædende, men ved krydsforbandtets halv
stens forskydning af hvert andet løberskifte er stødfugernes lod
rette virkning mindre fremtrædende end i blokforbandtet. Ind
lodning af stødfuger er dermed af mindre betydning i krydsfor
bandtet, og dette medfører en hurtigere arbejdsgang. Hvilket må 
ses som en anden vægtig grund til den større udbredelse af kryds
forbandtet. 

Kryds- og blokforbandtet har i periodens byggetekniske litteratur 
været vurderet som forskellige i henseende til modstandsevne 
overfor lodrette henholdsvis skrå kraftpåvirkninger i murens 
plan. Krydsforbandtet blev anset for bedst egnet til optagelse af 
lodret virkende kræfter på grund af den større grad af overlap
pende sten som forbandtets fortandingsfigur fremviser jævnført 
med blokforbandtets. Modsat ansås blokforbandtet bedre egnet 
til at modstå skrå påvirkninger, hvilket var begrundet i en analog 
betragtningsmåde af dette forbandts aftrapningslinie. 

Denne forskellighed i forbandternes konstruktive egenskaber 



Fig. 3.23. I Y2-stens murbue i 2-stens murværk (T. E. 
Hemmingsen: »Bygningskonstruktionslære« I). 

er alene sammenhørende med mængden af løbersten. Disse fore

kommer dog kun i mures ydersider, og med stigende murtykkel

ser dermed i aftagende grad. I I-stens muren er der lige mange 

løber- og bindersten, i 1 \li-stens muren er forholdet 1til2 og i de 

største murtykkelser i etageboligbyggeriet - 3 \li til 4 sten - er for

holdet 1 til 6, henholdsvis 1 til 7. Der synes således ikke at være 

nogen grund til at fremhæve det ene forbandt frem for det andet, 

hvad angår evnen til optagelse af forekommende kraftpåvirknin

ger i de tykkere mure, derimod nok hvad angår de 1 sten tykke 

brystningsmure, som netop i høj grad påvirkes af skrå kræfter 

ved de tilstødende pillers forskellige sætning; der skulle altså her

efter have været brugt blokforbandt, men som det er omtalt, er 

det krydsforbandtet, der er brugt i den langt overvejende del af 

bebyggelsen, og sikkert af grunde som foran nævnt. 

Murbuer/stik 

Overlukning af vindues- og d_ørhuller i det murede byggeris yder

vægge blev tidligere så godt som altid foretaget ved muring af 

buer eller stik, som de også benævnes, når de udføres med ringe 

buehøjde/stor krumningsradius. Det var også langt det alminde

ligste i denne periodes etageboligbyggeri; kun undtagelsesvis er 

anvendt natursten eller jern som bjælker ved overlukning af mur

huller. Det samme gælder overlukning ved simpel udkragning af 

murværket, hvorved murstykket umiddelbart over vinduet eller 

døren bæres af karmpartiet. 

Til forskel fra overlukning af murhuller med bjælker eller ved 
udkragning af murværket er murbucns konstruktion og virkemå

de beskrevet sådan i »Kortfattet Lærebog i Hus bygning« (1888): 

»Murbuer ere svævende Murlegemer, som ere sammensatte af 

flere Sten paa en saadan Maade, at de holdes i Leje ved deres egen 

og Belastningens Vægt og ved Friktionen, idet de lodret virkende 

Kræfter opløse sig efter en brækket eller krum Linie og fremkal

de en Spænding, som virker udefter paa det Murværk, som Buen 

støtter sig til paa Siderne.« Belastet ideelt er murbuen også kun 

udsat for trykkræfter i sit tværsnit, og forbandtkonstruktioner i 

murbuer følger derfor de. normale regler for opbygning af mur

værk; men murbuers dimensioner er som regel så små, at der ale

ne anvendes de særlige pilleforbandter - det samme gælder for så 

vidt også murbuer af større dimensioner og/eller kraftigere 

krumning, idet sådanne ofte er delt op i flere mindre, lagvis place

rede buer. Dette gøres enten for at undgå for store afvigelser i 

lodret fugetykkelse fra under- til overside af buen, eller for i mod

sat fald at slippe for besværet med kileformet tildannelse af ste

nene - eller for at undgå at få stenene fremstillet specielt formet 

til denne anvendelse. 
Den vandrette kraftpåvirkning - »Spændingen, som virker 

udefter paa det Murværk, som Buen støtter sig til paa Siderne« -

bliver større, jo fladere buen/stikket udføres; som regel er stør

stedelen af facademures piller ensartet og symmetrisk belastet af 

murbuer, og derfor er dette forhold i almindelighed uden særlig 

betydning. Men i tilfælde hvor murpiller er ensidigt belastede af 

buer - hvilket ge.nerelt set er gældende for facaders endepiller -

og de ikke er i stand til at optage de vandrette kræfter, forsynes 
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Fig. 3.24. Rundbue, fladbue og lige stik (J. D. Her
holdt: »Veiledning i Husbygningskunst«). 

Fig. 3.25. Buestilling (J. D. Herholdt: »Veiledning i 
Husbygningskunst«). 

162 

buerne med »ankre«, - indmurede trækbånd af jern, og således 
armerede er buernes virkemåde sammenlignelig med bjælkers. 

Den anderledes funktion af murværk i buer og stik end i mur
værk i øvrigt bevirker, at der skal tages særlige hensyn ved hen
muringen, således siger Herholdt i »Veiledning i Husbygnings
kunst« (1875) herom: »Stik bør udformes meget omhyggeligt og 
med saa smalle Fuger som muligt; thi den fra Fugernes Sammen
trykning hidrørende Sætning, som allerede Stikkets egen V ægt 
bevirker, vil forøges, naar der ovenpaa det opføres Murværk in
den Fugerne ere blevne faste, og dette Murværk vil altsaa synke 
tilligemed Stikket, hvorfor det er af Vigtighed, at Sætningen bli
ver saa lille som muligt. I mange Tilfælde vil det af denne Grund 
være rigtigt at mure Stik i et hurtigt hærdnende Bindemiddel (Ce
ment), derpaa lade det ubelastede Stik sætte sig ved sin egen 
Vægt, medens Bindemidlet endnu er blødt, hvorved Trykket for
deler sig, og da først, naar Fugerne ere blevne faste, begynde med 
Belastningen.« 

Forekommende murbuer i etageboligbyggeriet fra denne periode 
er - benævnt efter deres form; rundbuen, fladbuen (eller blot: 
stikket) og det lige stik. 

Langt den almindeligste af disse er fladbuen, udført med en 
pilhøjde svarende til et skifte ved 1-2 fags vinduer og døre af nor
mal bredde, og med en pilhøjde på to skifter ved 3-fags vinduer 
og tilsvarende brede døre. Denne overlukning af murhuller er ty
pisk anvendt i alle gårdfacader, og i øvrigt i langt den overvejende 
del af gadefacaderne. 

Halvcirkelformede buer forekommer sædvanligt brugt over 
større mur åbninger, som f.eks. porte, fordi lasten via denne bue
form videreføres næsten lodret, og derved ikke bidrager til for
øgelse af vandrette kraftpåvirkninger i det omgivende murværk. 

Det lige stik er i denne periode typisk anvendt, hvor en kraftig 
vandret opdeling af murværket synsmæssigt har været ønsket, 
herunder f.eks. ved »kvaderpudsning« med dybt relief, hvortil 
det var fordret, at murværket udførtes med profilering svarende 
til færdig overflade. 

Andre typer af murbuer - spidsbue-, ellipse- eller parabelfor
mede - har kun fundet begrænset anvendelse i tidens almindelige 
etageboligbyggeri. 

I den store del af tidens boligbyggeri er rumhøjden sjældent mere 
end de krævede 4 alen, og med de normalt forekommende vindu
esstørrelser og vinduernes placering, er der sædvanligvis mindre 
end en halv alen fra overkant af vindue til underside af bjælkelag 
i etagen over. Inden for denne højde er der ikke plads til at føre 
murbuer igennem i fuld murtykkelse, og i hvert fald er pladsen så 
kneben, at der i de fleste tilfælde ikke er mulighed for at anbringe 
et trykudjævnende lag af murværk over buerne - allerhøjest en 
lægte eller lignende. Selv i bygninger med større rumhøjde er til
svarende forhold gældende, fordi hensyn til lysindfald og -forde
ling i rummene medførte høje og højt placerede vinduer. 

Det var derfor sædvanlig praksis, at overlukke vindues- og 
dørhuller ved en blanding af murbuer og lige overdækning; buen 
udførtes med samme tykkelse som brystningsblændingen, dvs. 1 
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Fig. 3.26. Overlukning af vindueshul i normaletage 
med murbue og -planker i 2-stens mur (udsnit af fig. 
3.06). 
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Fig. 3 .27. Overlukning af vindueshul i kælderetage 
med murbue og udveksling af bjælkelag (udsnit af fig. 
3.06). 

sten, og bagved lagdes en eller flere trædragere - såkaldte »mur
planker« - spændende fra pille til pille, og herpå muredes de re
sterende skifter til udligning af fuld murtykkelse - jvf. fig. 3.26. 

I tilfælde hvor vinduer eller døre er anbragt så højt op under 
loftet, at end ikke konstruktionen med brug af murplanker er 
mulig, er i stedet anvendt udveksling af bjælkelaget; sådan som 
det ofte vil være tilfældet i kældre - jvf. fig. 3.27. 

Anvendelse af murplanker er almindeligt udbredt i byggeriet 
fra denne periode, såvel som i tiden før - også i byggeriet fra vort 
århundrede er brugt træ til overlukning af mur huller, men ikke i 
samme udstrækning som tidligere, idet brugen af jern og senere 
jernbeton trådte i stedet. 

Murplanker af træ blev først forbudt anvendt med fremkom
sten af Københavns bygningsvedtægt af 1939; dette forbud blev 
dog allerede efter få måneder igen ophævet på grund af knaphe
den på jern under Verdenskrigen, og helt til begyndelsen af 
1950'erne var det tilladt at overlukke vindues- og dørhuller op til 
180 cm bredde med kombinationen af murbuer og -planker. 

Som hel eller delvis erstatning for den almindeligt udbredte 
brug af murbuer og -planker anvendtes i hele perioden også 
jernbjælker, men det var i meget begrænset omfang, og i bolig
byggeriet blev det først mere udbredt hen mod århundredeskif
tet. I tilfælde hvor jern er brugt, fremgår det som regel altid af 
byggesagens akter, idet der fordredes detaljerede beregninger 
over bæreevne af alle jernkonstruktioner, som vilkår for deres 
brug. 

Overlukning af murhuller med jernbetonbjælker blev først 
brugt her i landet efter århundredeskiftet, men allerede i begyn
delsen af 1890'erne blev fænomenet introduceret i en artikel »Om 
Monierkonstruktioner« i »Teknisk Forenings Tidsskrift« (år
gang 1891/92) på følgende vis: »Nærmest som en Kuriositet skal 
jeg nævne, at man nu har konstrueret Overliggere til Butiksvin
duer (af jernbeton) til at afløse de nu anvendte Jernbjælker ... « 

Buer/stik muredes over skabelon - en såkaldt »buestilling«. som 
vist i fig. 3.25; ved mindre muråbninger og buer af ringe tykkelse 
anvendtes blot tildannede planker, der enten op kiledes mellem 
murfalsene, eller blev båret af et par fremspringende sten, som si
den huggedes bort- jvf. fig. 3.23. Alternativt hertil isattes vindu
er og døre under opmuringen og tjente således som understøtning 
for skabelonen, eller var direkte skabelon, når snedkerpartiets 
form fyldte hullet ud. I øvrigt vil tykkelsen af fuger mellem mur
værk og karm som oftest være rettesnor for, om vinduer I 
døre har været isat under eller efter opmuringen - slet ingen eller 
meget lille fuge er typisk resultatet, når isætningen er sket under 
opmuring. 

Alt efter størrelse af »spejlet«, dvs. rummet mellem bue og 
overkarm, blev det enten udfyldt med Vz-stens regulært murværk 
eller stenstumper/flækker, som efterfølgende pudsedes. I nogle 
tilfælde vil man også finde mindre bueskabeloner siddende tilba
ge under spejlets pudsflade - typisk som resultat af vinduets isæt
ning under opmuringen. 
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Indervægge 
Som baggrund for alle de tidlige københavnske lovkrav til bygge
ri lå først og fremmest hensynet til sikkerhed mod brand. Efter 
enevældens indførelse tilkom bestemmelser, som var begrundet i 
statsmagtens ønsker om præsentable rammer for den kongelige 
residens. Krav til konstruktioner, materialer og udførelse i øvrigt 
var altovervejende traditionsbundet og fastlagt andetsteds end i 
byggelovgivningen, f.eks. i laugenes egne regler og de bestemmel
ser, laugene var underlagt. Det var derfor naturligt, at det var 
bygningernes ydre der især blev lovgivet for, og at der for det in
dre af bygningerne kun fandtes bestemmelser om ildsteders og 
skorstenes udførelse. 

Om indervægge fandtes således ingen lovgivningsmæssige be
stemmelser, når bortses fra, hvad der indirekte lå i kravene til ild
steder og skorstene, der jo som regel var placeret i forbindelse 
med indervæggene. Det var sådanne bestemmelser som mini
mumsafstand mellem træværk og indersider af ildsteder og skor
stene. End ikke i Placat af 4. juli 1795 var indervægge omtalt. 
Den var ellers et brud med de lovgivningsmæssige traditioner ved 
også at indeholde bestemmelser, der hverken var begrundet i 
brandsikkerhed eller udseende. 

Først med byggeloven af 1856 blev indervægge direkte omfattet 
af byggelovgivningen. (§ 18): »Hovedskillerum og alle saadanne 
Skillerum, som strække sig lodrette igennem flere Etager i en 
Bygning, skulle i Kjælderetagens fulde Høide være af 1 Steens 
Grundmuur, men kunne i de andre Etager være af Bindingsværk 
med udmurede Tavl. Andre Skillerum, der ikke have Understøt
telse franeden af, kunne være af Planker eller af dobbelte Bræder 
med udvendig Kalkpuds«. 

I sammenligning med lovens bestemmelser om de øvrige byg
ningsdele virker indervægsbestemmelserne svage, idet de umid
delbart set blot beskriver almindeligt forekommende konstruk
tioner. 

I langt den overvejende del af boligbyggerier fra perioden før 
var indervægge sædvanligvis udført af bindingsværk, og en min
dre del af lette trækonstruktioner som bræddevægge. Beboelses
bygninger med grundmurede indervægge hørte til sjældenheder
ne. Også i større offentlige bygninger var bindingsværksinder
vægge anvendt i stor udstrækning, og det gælder for mange af de 
tilsyneladende massivt murede bygninger, at deres indre væsent
ligst består af trækonstruktioner, eksempelvis bygninger som 
Chirurgisk Academie, Bredgade 62, og »Den røde Bygning«, 
Slotsholmsgade 4. 

Bindingsværksvæggene inde i beboelseshusene var som regel 
ført helt ned - også i en evt. kælderetage, og kun undtagelsesvis 
blev indvendige bindingsværksvægge båret af grundmurede væg
ge; ofte havde bindingsværksvægge end ikke understøttelse fra 
neden, men var udført som såkaldt sprængte vægge, der hang på 
ydervæggene, og andre bindingsværksvægge, som var ført i 
bund, og sådanne sprængte vægge førte deres belastninger ned 
via disse andre vægge. Af denne grund var kravet i byggeloven af 



1856 om brug af 1-stens massivt mnrværk til vægge i kælder, der 
bar overliggende indervægge en væsentlig skærpelse i forhold til 
praksis, som den mange gange havde formet sig tidligere. Det 
blev også i samtiden følt som ikke så lidt af en stramning, og ved 
behandlingen af forslaget til byggeloven af 1856 i Borgerrepræ
sentationen foreslog tømrermester Blom at slække på dette krav; 
han ville i bestemmelserne om indvendige vægge have indføjet 
følgende: »Skillerum, som vel ikke strække sig lodrette igjennem 
flere Etager, men dog kunne anses for tilstrækkeligt understøtte
de, enten nedefra eller ved Anvendelse af Sprængværk i selve 
Skillerummet, kunne ligeledes være af Bindingsværk enten med 
udmurede Tavl, eller ogsaa beklædte med Brædder paa de tvende 
udvendige Sider.«, og tømrermesteren sagde afslutningsvis ved 
sin forelæggelse af tilføjelsen: »Anbringelsen af saadanne Skille
rum have til alle Tider været tilladt.« Men det forblev alligevel 
ved det ubetingede krav om understøttelse fra neden af alle væg
ge, der strakte sig op gennem bygningerne ved grundmurede 1-
stens tykke vægge. 

Også kravet om at indvendige bindingsværksvægge skulle væ
re udmnrede, var en indskrænkning i byggefriheden; det var her
efter ikke mere tilladt blot at lade dem være beklædte med bræd
der, sådan som det eksempelvis også var foreslået af tømrerme
ster Blom i ovenstående forslag til tilføjelse i bestemmelserne om 
indervægge i byggeloven af 1856. 

Ligeledes var det en skærpelse i forhold til praksis, at »lette 
skillevægge« blev krævet udført som plankevægge eller dobbelte 
bræddevægge. Sådanne lette vægge var tidligere i vidt omfang 
blot udført af et enkelt lag brædder - som ofte endog blot var 
stødt stumpt sammen; bræddevægge der var gjort tætte, f.eks. 
ved notning eller dækbræt over fuger var ikke det almindeligste. 
Af denne grund kan også kravet om »udvendig Kalkpuds« på så
danne vægge henregnes til skærpelserne. 

Når der ikke tilsvarende var krævet, at andre typer af vægge 
skulle pudses, var det dels fordi de i sig selv var tætte, selvfølgelig 
under forudsætning af efterstopning omkring de udmnrede tavl i 
bindingsværksvæggene, og dels fordi den afsluttende overflade
behandling af vægge i vid udstrækning indebar beklædning med 
paneler og tapeter. 

Selv om bestemmelserne i byggeloven af 1856 set på baggrund 
af tidens almindelige byggeskik således indeholdt en hel del krav, 
der af samtiden må have været følt som væsentlige indskrænk
ninger i byggefriheden, var der dog i sammenligning med kravene 
til de øvrige bygningsdele en bemærkelsesværdig forskel ved de 
få dimensionsangivelser og konstruktionsanvisninger. Udover 
det eneste direkte dimensionskrav - 1-stens grundmnr i en evt. 
kælderetage - var der dog indirekte givet dimensionskrav ved ud
trykket »Planker eller dobbelte Bræder«; udtrykket planke var 
hævdvunden benævnelse for træ med tykkelse fra 2 til 4 tommer, 
tilsvarende var tykkelsen af træ benævnt bræder beskrevet ved 
intervallet fra 2 tommer og ned til omkring % tomme. Imidlertid 
var brædder tyndere end 1 tomme ikke almindelig handelsvare 
før det store opsving i savværksdriften i 1850'erne, men som dog 
først satte spor herhjemme mere end et tiår efter; og med formu
leringen af paragraffens ordlyd »Planker eller dobbelte Bræder« 
har der været sigtet mod ens dimensioner på de to alternativer un-
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der lige forudsætninger i øvrigt - dvs. vægge med tykkelser på 
mindst 2 tommer. 

Andre krav i henseende til konstruktion kan ikke udledes af 
bestemmelserne om udførelse af indvendige vægge i byggeloven 
af 1856, og selv om der var skelnet mellem bærende og ikke-bæ
rende vægge ved udtrykket »Hovedskillevæggen og alle saadan
ne Skillerum ... «, var der ikke knyttet særskilte betingelser til de
res dimension. 

Fra den lovforberedende kommissions side var der da også gået 
langt videre med hensyn til styrkemæssige krav til indervægge, og 
den paragraf, der i byggeloven af 1856 omhandlede indvendige 
vægge, var kun tænkt som den første af tre paragraffer herom 
ifølge lovforslaget, i den form det blev forelagt i Landstinget. 

I lovforslaget var der således opstillet detaljerede krav til udfø
relse af bindingsværksvægge både med hensyn til mindste væg
tykkelse, største fagstørrelse og dimension af det indgående tøm
mer, og dertil også i forhold til etagehøjde og antallet af etager, 
dvs. væggens totale højde. Dette forslag var udarbejdet af »den 
nye tids mænd«: tømrermester og cand.polyt. H. Kayser, arki
tekt N. S. Nebelong og brygger J. C. Jacobsen, og det var som de 
andre af denne gruppes forslag baseret på »videnskabelige Sæt
ninger«; herimod stod den ældre generations repræsentanter i 
den lovforberedende kommission, som nok kunne medgive det 
rigtige i kravene, men som mente, at det var alt for fjernt fra 
praksis og de mennesker, som til daglig ville komme til at benytte 
loven - stadsbygmester P. Malling og brandmajor J. C. Kerrn vil
le blot have sædvanlig praksis indført som krav, dvs. samme tyk
kelse af tømmer hele vejen op, dog således, at der ved etagehøj
der større end de sædvanlige 4Yz-5 alen fordredes større dimensi
oner af det indgående tømmer; i øvrigt var de to ældre bygnings
kyndige medlemmer af kommissionen ikke imod kravene til 
mindste vægtykkelse eller største fagbredde - de var jo blot fast
sat efter normal praksis. I første omgang sejrede forslaget, der 
var fremsat af Kayser, Nebelong og Jacobsen, og det var deres 
forslag, der blev forelagt landstinget. Men også deres moderne 
forslag led af mangler: der var heller ikke heri skelnet mellem bæ
rende og ikke-bærende vægge, og det blev påtalt af tømrermester 
Blom under behandlingen i Borgerrepræsentationen; han ville 
have en tilføjelse i bestemmelserne om indvendige vægge, hvoref
ter der skulle være krav om grundmur til bjælkelagsbærende 
vægge i visse tilfælde: »,at hvor de anvendte Etagehøider oversti
ge 5 :V. Alen indvendigt Maal, skulle Hovedskillerummene som 
ligge parallelt eller i Retning med Formurene opføres af 1-Steens 
Muur, funderet med 1 Yz-Steen i underste Etage, idet Styrken af 
de andre Skillerum, som kun anbringes under de enkelte Bjælker, 
er af langt mindre Betydning, end Styrken af Hovedskillemure
ne, som anbringes paatværs af det samlede Bjælkelag.« Tømrer
mesterens fremsynede forslag, som først kom ind i byggelovgiv
ningen med byggeloven af 1889, og da som et ubetinget krav til 
bærende skillevægge uanset rumhøjde, vandt imidlertid ikke ge
hør i forsamlingen af borgerrepræsentanter, og hans forslag led 
samme skæbne, som senere forslaget til dimensionering af bin
dingsværksvægge, da det blev behandlet i landstinget. 

Når der ikke i datiden var baggrund for at vedtage sådanne di-



mensionskrav, som fremsat i lovforslaget, skyldtes det nok væ

sentligst det forhold, at der ikke var præcedens for at stille sådan

ne krav til indervægge - det kan i hvert fald ses som en rød tråd 

gennem hele den københavnske byggelovgivnings historie, at 

hvor der ikke fandtes bestemmelser i tidligere lovgivning, skulle 

der ekstraordinære grunde til, for at få sådanne bestemmelser 

indført; når det gjaldt brandmæssige hensyn var f.eks. de store 

brande typisk løftestænger, og når det gjaldt sanitære krav, var 

koleraepidemien til stor hjælp for lovgiverne, men der havde 

åbenbart ikke været tilfælde af sammenstyrtningsulykker, forår

saget af indvendige vægges konstruktion, og der var således ikke 

en sådan særlig grund til at få indført dimensionskrav til indven

dige vægge i byggelovgivningen på dette tidspunkt. I Landstinget 

blev der simpelthen henvist til den generelle fordring ifølge byg

gelovens § 22: »Ethvert Bygningsarbeide skal udføres paa for

svarlig Maade, og dertil anvendes gode og paalidelige Materi

alier ... «, og supplerende til nyordningen af bygningsvæsenet 

ifølge byggeloven, hvorefter der skulle ansættes flere bygningsin

spektører, som netop havde til opgave at se til, at byggelovgivnin

gen blev overholdt, dvs. også at almindelig forsvarlig praksis blev 

iagttaget ved bygningers opførelse. 

Udover de mere generelle krav til indervægge i § 18 i byggeloven 

af 1856, fandtes i forbindelse med krav om anbringelse af to trap

per i beboelsesbygninger en bestemmelse om, at disse to trapper 

skulle være adskilte ved en »Brandmuur«, når de var placeret di

rekte op til hinanden. Dette krav var ikke med i lovforslaget, som 

kommissionen udarbejdede det, men tilkom under behandlingen 
i Landstinget. Der var ingen krav til denne trappeadskillende 

vægs tykkelse, og under forhandlingerne i tingene var dette 

spørgsmål ikke fremme. Der har dog næppe været tænkt på tyk

kelser svarende til brandgavles i almindelighed, og med udtrykket 

»Brandmuur« har været sigtet til en grundmuret væg uden gen

nembrydninger - sandsynligvis af !-stens tykkelse bedømt efter 

de tykkelser, der faktisk forekommer. 

Bestemmelser om indervægge i byggeloven af 1871 var udformet 

på en helt anden måde end i byggeloven af 1856, uden at indhol

det dog var væsensforskelligt. Der var heller ikke sigtet mod af

gørende ændringer med den nye lov, men alene mod tydeliggørel

se af og en svag skærpelse af bestemmelserne i den tidligere lov. 

I byggeloven af 1871 fjernedes udtrykket hovedskillerum, fordi 

det entydigt var forbundet med den type af huse, hvori bjælkela

gene spænder mellem gade- og gårdfacader og hviler på en eller 

flere mellemliggende bærende skillevægge. Det var ikke fordi 

denne hustype var på retur - tværtimod blev den mere og mere al

mindelig, men fordi der derved ikke var taget hensyn til andre ty

per af bygninger, hvor bjælkelagene var aflagt anderledes. Der 

blev dog stadig ikke i lovteksten skelnet mellem forskellige væg

typer efter deres belastningsforhold, og det blev lagt op til stads

bygmesterens afgørelse (i de sikkert få tilfælde af tvivl) hvorvidt 

en væg skulle regnes bærende eller af andre grunde konstruktivt 

nødvendig og derfor udføres under hensyntagen hertil med ord

lyden i § 12: »Skillerum, der fra neden af staa over hverandre 

igjennem flere Etager kunne af Stadsbygmesteren fordres af 
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Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk«. Som stærkt medvir
kende årsag til denne ændring må også ses den udflydende be
stemmelse fra byggeloven af 1856, hvorefter skillevægge » ... , der 
ikke have Understøttelse fra neden af ... « kunne udføres som let
te vægge - begrundet i en anderledes brug af nederste etage kunne 
nemlig skillevægsinddelingen her bringes ud af takt med de over
liggende etagers, og derved kunne spares både fundamenter og 1-
stens grundmurede kældervægge. I grænsetilfælde ville alene den 
eller de direkte bjælkelagsbærende vægge være tilbage, mens de 
øvrige vægge fra at give bygningen en vis stabilitet på denne måde 
blev ændret til yderligere belastning. Det var sådanne forhold 
som formodedes at kunne undgås med den anderledes affattelse 
af bestemmelserne om indervægge i byggeloven af 1871. 

Efter ordlyden i byggeloven af 1856 skulle alle indervægge ud
føres af grundmur, udmuret bindingsværk eller som planke eller 
dobbelte bræddeskillevægge uanset hvilke rum de afgrænsede, 
og det var en ren forglemmelse, at der ikke blev taget hensyn til at 
vægge om depotrum i kældre og på lofter almindeligvis blev ud
ført som lægteskillevægge, og ligeledes at vægge afgrænsende 
spisekamre sædvanligvis var udført som bræddeskillevægge af 
kun et lag brædder, og for at anvende sådanne konstruktioner 
skulle ansøges om dispensation - principielt i ministeriet. Det var 
derfor standardindhold i alle byggeandragener i den tid byggelo
ven af 1856 var gældende, at søge om dispensation for depot
rums- og spisekammervægge, ligesom den højere instans hver 
gang blev rådspurgt og ansøgningen imødekommet. Det var selv
følgelig en formssag, men besværlig i administrativ henseende. 

Der var dog en fordel knyttet til dette system, nemlig at de me
re udspekulerede bygherrers praksis med at benævne et rum an
derledes i projektet end det senere påtænktes anvendt, kunne 
imødegås ved at undlade at give dispensation, og for at undgå alt 
for stort administrativt besvær og samtidig beholde den fordel, 
der var forbundet med denne praksis, blev det derfor tillagt stads
bygmesteren at give dispensation fra bestemmelserne efter bygge

. loven af 1871. Hermed var det selvfølgelig ikke forhindret at 
egentlige depotrum blev anvendt til selvstændig beboelse, lige så 
lidt som det kunne undgås at tjenestepiger stadig blev budt spisec 
kammerlignende rum som værelser. 

Byggeloven af 1871 indeholdt i øvrigt kun få direkte skærpelser af 
bestemmelserne i den tidligere byggelov. Dels krævedes grund
mur i nederste etage, uanset om denne var kælder eller ej, når 
overliggende vægge var flere etager høje, og dels skulle denne 
nederste del af væggene være mindst I sten tyk. Dette ubetingede 
krav om brug af grundmur i indervægges nederste etage må ses 
som ønske om at skabe ensartet basis for alle en bygnings vægge. 
Bestemmelsen om mindst I-stens grundmur til disse vægge var en 
naturlig følge af den afgørelse om vægkonstruktion, der blev 
henlagt til stadsbygmesteren efter byggeloven af 1871. 

De uklare bestemmelser i byggeloven af 18.56 om planke- og 
bræddeskillevægge både med hensyn til dimension og hvad angår 
udstrækning af pudslaget, blev ændrede så det oprindeligt tilsig
tede - en mindst 2 tommer tyk væg med puds på begge sider -
blev lovkrav. 

Kravet om adskillelse af de 2 trapper ved »Brandmuurn for-



blev i princip uændret, selv om udtrykket »Grundmur« indførtes 
i stedet for. 

Hvor byggelovene af 1856 og 1871 ved deres bestemmelser om 
indervægge nærmest havde virket konserverende på en flere hun
dredårig byggeskik, hvorefter langt den overvejende del af inder
vægge var opført af bindingsværk og uden hensyn til deres for
skellige konstruktive betydning, blev byggeloven af 1889 ved blot 
en af sine bestemmelser om indvendige vægge anledning til denne 
tidligere almindelige byggeskiks fuldstændige ændring. Det var 
kravet om, at bjælkelagsbærende indervægge skulle udføres af 
grundmur, der var anledningen hertil. Herefter blev indervægge 
udført under hensyntagen til deres funktion som bærende eller 
ikke-bærende, og brugen af bindingsværk i indervægge ophørte. 

Denne ændring foregik over et meget kort tidsrum, og som 
stærkt medvirkende årsag hertil var, at vægge omkring trapper 
efter byggeloven af 1889 i praksis krævedes udført af grundmur -
eller i det mindste mest hensigtsmæssigt udførtes sådan - og at 
kravet om fri og uhindret adgang fra hver lejlighed til 2 trapper 
endelig med byggeloven af 1889 havde fået en sådan udformning, 
at det oprindeligt tilsigtede med kravet om to trapper opnåedes. 
En ligeledes medvirkende årsag til den hastighed hvormed æn
dringen af den tidligere byggeskik foregik var, at der efter bygge
loven af 1889 ikke fandtes de tidligere mere eller mindre direkte 
formulerede krav om brug af »tunge« konstruktioner til vægge, 
som med ens placering op igennem etagerne fremstod som hus
høje skiver. Med krav om brug af grundmur til den bjælkelags
bærende væg og vægge omkring trapper, der tilsammen udgjor
de en stor andel af indvendige vægge i boligbyggeriet, og også det 
frie valg mellem anvendelse af »lette« og »tunge« konstruktioner 
til de øvrige indervægge, var bindingsværksvæggen dømt til at 
forsvinde: Den passede dårligt i dette system både i konstruktiv . 
og udførelsesmæssig henseende. 

Samme skæbne overgik i en vis udstrækning grundmurede ind
vendige vægge, som hverken var bærende eller. omgav trapper. 
Arbejdsteknisk set var det en fordel at anvende lette vægge i ste
det, fordi byggeriet derved hurtigere kom under tag, og med 
fremkomsten af andre lette indervægskonstruktioner end den 
dobbelte bræddevæg blev det også i mange tilfælde økonomisk 
set endnu fordelagtigere - og i denne sammenhæng er helt set 
bort fra de tidligere beskrevne fordele ved brug af lette vægge i 
henseende til mindre funderingsarbejde og færre murede kælder
vægge. Som baggrund for den udstrakte brug af lette skillevægge 
herefter lå dels, at der ikke eksisterede lovkrav til konstruktion af 
lejlighedsafgrænsende vægge, og dels at der heller ikke i bygge
loven var regnet med de indvendige vægges sideafstivende virk
ning på ydervæggene. 

Bortset fra de særlige og vidtrækkende krav til bjælkelags bæren
de indervægge, var bestemmelserne i byggeloven af 1889 om in
dervægge i princip de samme som i de tidligere byggelove. Men 
bestemmelserne udmærker sig ved at være klarere fremstillet og 
mere detaljerede, og det må især tilskrives at stadsbygmesterens 
vidtgående beføjelser til at bestemme væggenes udførelsesmåde 
med denne byggelov blev ham frataget. 
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Efter byggeloven af 1889 var der stadig kun mulighed for valget 
mellem de tre typer af indervægge: grundmur, udmuret bindings
værk og planke- eller dobbelt bræddevæg, men der var foretaget 
en konsekvent adskillelse mellem krav til bærende og ikke-bæ
rende vægge, og der var givet de byggende valgfrihed i brugen af 
de tre typer til ikke-bærende vægge. Alle tre vægtyper var beskre
vet ved angivelse af mindste tykkelse, og som noget nyt i forhold 
til de tidligere byggelove var kravene til dimension af grundmure
de vægge gjort afhængig dels af deres belastningsforhold og dels 
af deres totale udstrækning i højde og længde. 

Grundmurede bjælkelagsbærende vægge var under alle for
hold krævet mindst !-sten tykke, og når de fra bjælkelaget over 
nederste etage - hvad enten denne var kælder eller ej - strakte sig i 
en højde af mere end 20 alen, skulle vægtykkelsen i den eller de 
nederste etager være 1 \li sten. 

Grundmurede ikke-bjælkelagsbærende vægge skulle generelt 
være 6 tommer tykke, men sådanne vægge kunne i den øverste 
etage udføres af \li-stens murværk, når længden ikke var større 
end 7 alen, og det samme gjaldt i de 3 øverste etager, såfremt 
længden var mindre end 5 alen. Sådanne grundmurede vægge 
skulle som tidligere bæres af !-stens tykke kældervægge. 

Tykkelsen af bindingsværksvægge fastsattes til mindst \li-sten, 
og planke- og dobbelte bræddevægge skulle som tidligere være 
mindst 2 tommer tykke og herudover være forsynet med puds på 
begge sider. 

Den censurerende beføjelse, der tidligere var tillagt stadsbyg
mesteren ved hans godkendelse af brug af lægte- og enkeltbræd
devægge, blev erstattet med faste regler for sådanne vægtypers 
anvendelse: »Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henfø
res under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Brædde
vægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det samme gjælder om 
Spisekammer Skillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst 1 \li 
Alens Afstand fra Ildstedet«. 

Vægge omgivende de krævede to trapper, skulle efter para
graffen (§ 28) omhandlende indvendige vægge ubetinget være 
udført som grundmur. Men i den paragraf(§ 43), der omhandle
de krav til udførelsen af disse trapper, var bestemt, at trapperne 
enten skulle være adskilte ved en grundmur eller ved to udmurede 
bindingsværksvægge, af hvilke kun den ene måtte have åbninger 
ud mod en af trapperne. Disse delvis modstridende bestemmelser 
synes at være fremkommet ved ren forglemmelse under lovens 
langvarige tilblivelsesproces. Som forslaget til byggeloven af 1889 
blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 1878 var der ikke krav 
om brug af grundmurede vægge omkring de to fordrede trapper, 
men det var netop op til de byggende selv at bestemme om det 
skulle være vægge af den ene eller den anden type, og efter de ret
ningslinier, som var indeholdt i »trappeparagraffen«. Da så lov
udkastet kom til indledende behandling i Landstinget i 1880, blev 
der i »indervægsparagraffen« indført det ubetingede krav, at 
vægge om de to trapper skulle være af grundmur, men sandsyn
ligvis fordi der lå et par dage mellem. behandlingen af »inder
vægsparagraffen« og »trappeparagraffen«, overså man det del
vis modsat rettede de to paragraffer imellem - i hvert fald blev 
»trappeparagraffen« vedtaget uændret og altså på trods af mod
striden med den nyligt vedtagne ændring af »indervægsparagraf-



fen«. 1880'erne igennem lå forslaget til byggeloven i Folketinget 

som resultat af »visnepolitikken« mod Estrups styre, og da det 

endelig blev udsat for behandling i 1888 overså man åbenbart igen 

fejlen, og oven i købet efter et der havde været forslag fremme 

om helt at forbyde bindingsværk brugt i byggeriet. Efter vedta

gelsen i Folketinget gik lovudkastet så tilbage til Landstinget, 

hvor fejlen igen blev overset, denne gang i forbindelse med gen

indførelse af tilladelse til brug af bindingsværk til indvendige 

vægge, og herfra til den endelige godkendelse i Folketinget i 1889 

- hvor den igen blev overset! Resultatet var således et sæt af be

stemmelser, som ikke umiddelbart kunne bruges i praksis, og der 

måtte træffes en afgørelse; det blev gjort på Stadsbygmesterens 

kontor 4. februar 1890, hvor følgende salomoniske dorn afsag

des: »Ved grundmurede Skillerum omkring Trapper forstaas 

Skillerum af 6 Tommer brede Sten eller Yz-Stens Mur mellem 

Bindingsværk.« Der skulle således også efter ikrafttrædelsen af 

byggeloven af 1889 kunne findes vægge af bindingsværk omgi

vende de to lovbefalede trapper i etageboligbyggeriet. Men at det 

skulle være tilfældet i blot nogen udstrækning, forekommer ikke 

særlig sandsynligt; det var tydeligvis lovgivernes mening, at der 

skulle bruges grundmurede vægge omkring disse trapper, og hvis 

det havde været normalt, at der fortsat blev brugt bindingsværk 

hertil, ville det sikkert have medført fremkomsten af administra

tivt udsendte bestemmelser om brug af grundmur, men det ses ik

ke at være tilfældet. I » Haandbog i Bygningslovgivningen for 

København og Frederiksberg« (1928) konstateredes da også blot, 

at bygningskornmissionen forstod bestemmelserne om udførelse 

af de trappeorngivende vægge således, at de skulle udføres» ... af 

Grundmur (ikke Hulsten) efter Reglerne for henholdsvis bæren

de og ikke-bærende Skillerum;« men at de kunne »i særlige Til

fælde tillades udført af 8 cm Monierværk.« Man kan gå ud fra, 

at trappeorngivende vægge efter 1890 er udført af mindst V.-stens 

murværk i normaletagerne, og af I-stens murværk i kælderen. 

Selv om byggeloven af 1889 således indeholdt flere og skærpe

de krav til indervægge end de foregående byggelove, savnedes 

dog stadig sådanne bestemmelser som f.eks. om vægges tykkelse i 

forhold til rurnhøjde og om gennembrydningsgraden af bærende 

vægge - bestemmelser som for ydervægges vedkommende havde 

eksisteret siden byggeloven af 1856 trådte i kraft; det måtte derfor 

stadig antages, at det hørte ind under kravene om forsvarlig ud

førelse af bygningsarbejder, som udtrykt i § 24 i byggeloven af 

1889. 

Bygningsvedtægten af 1939 var udtryk for en yderligere præci

sering af kravene til indvendige vægge, men bortset fra den større 

detaljeringsgrad i bygningsvedtægten, som bl.a. var bestemt af 

den stigende brug af andre typer af lette skillevægge end den dob

belte bræddeskillevæg, og at der også fandt en skærpelse sted af 

kravene til bærende vægge, var det i al væsentlighed kravene fra 

byggeloven af 1889, der gik igen i bygningsvedtægten af 1939. 

Med byggeloven af 1871 indførtes krav om isolering mod fugtop

sugning fra grunden i såvel yder- som indervægge »paa det Sted, 

hvor disse træde frit frem over Jorden«, og kravet videreførtes i 

udbygget form i byggeloven af 1889. De nærmere ornstændighe-
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der bag kravets indførelse i byggelovgivningen, såvel som den 
faktiske udførelse af denne fugtisolerende foranstaltning er om
talt i afsnittet om ydervægge (side 133), hvortil der henvises. 

Vore dages krav til rumafgrænsende vægge i relation til rumme
nes brug var kun i ringe grad særlig fremhævet i byggelovgivnin
gen fra sidste halvdel af 1800-tallet, ligeledes blev der først med 
byggeloven af 1889 indført en egentlig sondring mellem bærende 
og ikke-bærende vægge. Det skyldtes først og fremmest tidens 
ringe udbud af materialer og konstruktioner, men det bundede 
yderligere i, at byggelovene var affattet med direkte sigte på bo
ligbyggeriet, og på denne baggrund var der derfor allerede lagt op 
til en vis funktionsafhængighed i kravene. 

Med udgangspunkt i de forskellige byggeloves bestemmelser 
om indvendige vægges udførelse, kan der imidlertid gives en lidt 
nøjere oversigt over, hvilke typer af vægge som til enhver tid var 
godkendelige til specielle formål, således vægge omkring beboel
sesrum, herunder også lejlighedsafgrænsende vægge, vægge om
kring trapperum, vægge omkring klosetrum og endelig hvilke 
krav der stilledes til bærende og ikke-bærende vægge. 

Som allerede nævnt var de tre byggelove affattet med direkte 
sigte på boligbyggeri - andre arter af byggeri skulle under alle for
hold forelægges bygningskornmissionen til særlig godkendelse, 
boligbyggeri kunne derimod i princip opføres blot den stedlige 
bygningsinspektør fandt det projekterede i overensstemmelse 
med byggelovenes bestemmelser; noget andet var så, at der i 
praksis i alle byggesager om boligbyggeri altid var mindst et for
hold, som alligevel krævede godkendelse af en højere instans. 
Selv om bestemmelserne om udførelse af indervægge umiddel
bart betragtet blot er materiale- og konstruktionsmæssige for
dringer uden relation til de rum, de omgiver, kan de således allige
vel på grund af byggelovenes primære sigte på boligbyggeri ses 
som minimumskrav til vægge omgivende beboelsesrum. Dette 
har på den ene side voldt en del administrativt besvær i forbindel
se med tilladelse til at anvende andre konstruktioner, end de i 
byggelovene direkte nævnte, hvor væggene blot skulle afgrænse 
andre arter af rum end beboelsesrum; men på den anden side var 
der hermed også skabt en vis sikkerhed for, at ikke ringere typer 
af vægkonstruktioner anvendtes som afgrænsning af beboelses
rum, f.eks. var det som foran nævnt en typisk dispensationsan
søgning i alle byggesager helt op til 1889, at få tilladelse til at udfø
re vægge omkring spisekamre som enkelte bræddevægge, på 
trods af at spisekamre jo blot var skabe i køkkener, ligeså er det 
også omtalt, at der skulle søges dispensation for at få lov til at ad
skille depotrum i kældre og på lofter med lægteskillevægge. 

I ingen af de tre byggelove var stillet særlige krav til vægge af
grænsende beboelsesrum beliggende i forskellige lejemål; krav til 
lejlighedsafgrænsende vægge korn først ind i københavnsk byg
gelovgivning med bygningsvedtægten af 1939. Sådanne vægge -
lejlighedsskel - opfattedes ikke som specielle, og alle de tre god
kendelige typer af indervægge forekommer som lejlighedsaf
grænsende vægge i etageboligbyggeriet fra anden halvdel af 1800-
tallet. Lejlighedsskellene i størstedelen af den boligmasse, der 
blev opført før ikrafttrædelsen af byggeloven af 1889, er udført 
af Vi-stens udmuret bindingsværk, men der forekommer også i 



en vis udstrækning brug af blot dobbelte bræddeskillevægge; det 
er tilfældet alle de steder, hvor kælderetagen er anderledes indret
tet end de overliggende etager, og hvor der derfor har været mu
lighed for at benytte denne konstruktion. Der vil dog også kunne 
findes 3-dobbelte bræddeskillevægge i denne boligmasse, men i 
givet fald er det begrænset til den del, der blev opført for et mere 
krævende og betalingsdygtigt klientel. Grundmurede skillevægge 
som lejlighedsskel i tiden før 1890 hører til de absolutte sjælden
heder, fordi bindingsværksbyggeriet var dominerende, og hvor 
grundmurede vægge forekommer, vil det være mod trapperum, 
og typisk hvor trapperummene har en facon, der afviger fra rette 
linier, og hvor bindingsværk derfor har været nærmest ubruge
ligt. Da byggeloven af 1889 trådte i kraft, og med sine fordringer 
om udstrakt brug af grundmurede indervægge blev anledningen 
til bindingsværksvæggenes totale udryddelse næsten »over en 
nat«, blev rumadskillende vægge lejlighederne imellem så godt 
som udelukkende udført som bræddevægge, men i højere grad 
end før som 3-dobbelte; efter århundredeskiftet kom så andre ty
per af lette indervægge, der i en vis udstrækning erstattede bræd
devæggene. 

Både efter byggelovene af 1856 og 1871 var eneste særlige krav 
til indervægge omkring trapper, at de skulle være af grundmur i 
de tilfælde, hvor trapper lå umiddelbart op til hinanden; i alle an
der tilfælde - dvs. når trapperne var anbragt i en »passende« af
stand fra hinanden - var valget af vægkonstruktion op til den 
byggendes egen afgørelse, men af konstruktionstekniske grunde 
var det altid bindingsværksvæggen der anvendtes, i kælderen 
skulle trappevægge således efter byggelovene være I-stens grund
mur; men i tagetagerne kan der derimod ofte forekomme dobbel
te bræddeskillevægge omkring trapperum, og især i de tilfælde 
hvor denne del af trappen er forskudt i forhold til den underlig
gende del. Efter byggeloven af 1889 og den fortolkning, der blev 
brugt af bestemmelserne om udførelse af vægge omkring trap
per, blev sådanne vægge således udført grundmurede i hele deres 
udstrækning. 

Bestemmelser vedrørende indretning af klosetrum, og herun
der også konstruktion af vægge i sådanne rum, var efter bygge
loven af 1856 underlagt bygningskommissionens nærmere afgø
relse; efter byggelovene af 1871 og 1889 var denne beføjelse hen
lagt til sundhedskommissionen. Men uanset den ansvarlige in
stans var kravene til klosetrumsvægge århundredet ud, at de 
»skulle være opførte af eller beklædte med et for Fugtighed 
uigjennemtrængeligt Materiale, eller i hvert Fald oliemalede eller 
fernisserede«. Ved sundhedskommissionens bekendtgørelse af I. 
juni 1902 skærpedes kravene: i nybyggeriet skulle klosetvægge 
herefter opføres afmur eller lignende konstruktion, der på den si
de som vendte ind mod klosetrummet, skulle være pudset med 
cementmørtel - eller hvis der brugtes kalkpuds - beklædt med et 
materiale, som var uigennemtrængeligt for fugtighed, f.eks. ke
ramiske fliser. I ældre ejendomme, hvori der indrettedes kloset
rum, kunne de tidligere gældende bestemmelser godtages, dvs. at 
f.eks. bræddevægge kunne accepteres, hvis de blev pudset og 
oliemalet eller ferniseret, men principielt var de nye krav også 
gældende ved indretning af klosetrum i den ældre bygningsbe
stand. Allerede med en ny bekendtgørelse fra sundhedskommis-
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sionen af 1. november 1905 ændredes og udbyggedes bestemmel
serne igen, og herefter skulle klosetvægge i nybyggeriet enten væ
re af mur med kalkpuds, som minimum skulle oliernales, eller 
væggene skulle være udført af en mindst 2 tommer tyk manier
alternativt en 3 tommer tyk rabitzkonstruktion, og i disse tilfælde 
skulle vægsiderne mod klosetrummet pudses med cementmørtel 
og glittes eller beklædes med keramiske fliser eller lignende fugt
uigennemtrængeligt materiale. I ældre ejendomme var det dog 
stadig tilladt at anvende oliernalede, pudsede bræddeskillevægge 
ved indretning af klosetrurn, når de eksisterende vægge udsagde 
dette. I tiden efter fremkom, som det er omtalt, en mængde nye 
typer af lette skillevægge, og sådanne blev også brugt omkring 
klosetrum, således blev det med bygningskornmissionens cirku
læreskrivelse af 21. december 1907 tilladt at anvende Cocolithpla
der (et cementbundet organisk plademateriale) til vægge omkring 
vandklosetrurn, men ikke rum indeholdende luft- eller tørkloset
ter; og med skrivelse af 13. april 1913 fra samme myndighed blev 
der givet tilladelse til anvendelse af almindelige betonplader, når 
de var mindst 5 cm tykke, forsynet med not i kanterne og udrnu
ret med cement-eller bastardmørtel og med indlæg af gennemgå
ende rundjern i alle vandrette fuger, og sådanne vægge skulle og
så gøres fugttætte på klosetrurnssiden i lighed med, hvad der 
ovenfor er beskrevet. 

Vore dages skarpe sondring mellem bærende og ikke-bærende 
vægge indvendig i bygninger fandtes ikke førhen, og der var der
for heller ikke i nogen af byggelovene fra anden halvdel af 1800-
tallet anvendt en sådan terminologi, men derimod andre beskri
velser af væggene, som kun delvis var baseret på deres funktion 
som bærende eller ikke-bærende. I byggeloven af 1856 anvendtes 
således udtrykket hovedskillevæggen om den eller de bjælkelags
bærende vægge til forskel fra de andre indvendige vægge, som ik
ke var bærende eller i hvert fald ikke bærende på samme vis som 
hovedskillevæggen; sådanne vægge benævntes i denne lov· som 
vægge gående gennem alle etager. I byggeloven af 1871 anvendtes 
ikke udtrykket hovedskillevæg om bjælkelagsbærende vægge; 
det var i denne lov lagt op til bygningsmyndigheden at afgøre 
hvorvidt en væg var bjælkelagsbærende og dermed på hvilken 
måde, den skulle udføres, og som det er omtalt tidligere, var det 
tænkt som en smidiggørelse af lovteksten. I byggeloven af 1889 
blev de bjælkelags bærende vægge klart udskilt ved definitionen: 
»Skillevægge, der fra neden staa over herandre igjennern flere 
Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses 
Spændvidde regnes, .. «,og ved kravet om, at de ubetinget skulle 
udføres som grundmurede vægge; men også når det gjaldt andre 
grundmurede vægge, der ikke var bjælkelagsbærende, blev de 
klart definerede i denne lov: »Andre Skillevægge, der ikke paa 
denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, 
udførte af Grundmur, strække sig fra neden gjennern flere Eta
ger, ... «. Hvad angår bindingsværksvægge, som stadig efter byg
geloven af 1889 var tilladt anvendt, og brædde- og plankevægge, 
var der ikke nærmere angivet hvorvidt de var påregnet at være 
ikke-bærende eller ej. 

Det gælder for hele den del af bygningsmassen, der er opført 
før ikrafttrædelsen af byggeloven af 1889, at alle bindingsværks
vægge er bærende, men selvfølgelig i forskellig udstrækning alt 



efter om de er placeret på tværs af bjælkelagsretningen eller pa-

. rallelt hermed; i første tilfælde er de »hovedskillevægge« og altså 

mere bærende end i sidste, hvor de kun delvis deltager i bæringen 

af bjælkelagene, og det fordi en del af bjælkerne indgår i deres 

hele konstruktion. 
Man skal altså være påpasselig med at sætte prædikatet bæ

rende eller ikke-bærende på bindingsværksvægge i denne byg

ningsmasse i tilfælde, hvor man påregner fjernelse af sådanne 

vægge; det gælder i særlig grad vægge, hvori der indgår udveksle

de bjælker, og det vil i almindelighed sige alle vægge, som støder 

op til skorstene, fordi bjælkerne indgående i bindingsværksvæg

gen udgør en forstærkning af bjælkelaget - en forstærkning, som 

bliver en direkte svækkelse i tilfælde, hvor væggens stolper fjer

nes, og bjælkelasten dermed føres over på nabobjælkerne, hvor 

det modsatte var tilfældet, da væggen med sine stolper faktisk 

modtog last fra nabobjælkerne. 
Da byggeloven af 1889 trådte i kraft, og der ikke blot i loven 

fremkom en sondring mellem bærende og ikke-bærende grund

murede vægge, men også i praksis dannedes en byggeskik, hvor 

der klart anvendtes bærende og ikke-bærende vægge, er samme 

problem ikke til stede, men der er det problem, at enhver væg 

hvad enten den oprindelig var bærende eller ej, med årene er ble

vet bærende, og selv fjernelse af en simpel bræddevæg vil i de fle

ste tilfælde give anledning til sætninger, omend det måske kun er 

af begrænset størrelse. 
I ingen af de tre byggelove var givet forskrifter om afstanden 

mellem tværgående og dermed ydervægstabiliserende skillevæg

ge; i princippet kunne bygninger udføres uendeligt lange uden 

krav om tværafstivende vægges tilstedeværelse, men i praksis 

forekom det selvfølgelig ikke, og især i byggeriet før 1890, da de 

indvendige vægge altovervejende blev udført af bindingsværk, 

var dette problem ikke til stede. Men efter 1890, da byggeloven af 

1889 var trådt i kraft, blev resultatet, som allerede tidligere om

talt, at kun vægge omkring trapper og bjælkelags bærende vægge 

udførtes af grundmur, mens så at sige alle andre blev udformet 

som lette og ikke-bærende skillevægge; deres stabiliserende virk

ning kan ikke tages i regning, og der opstod i virkeligheden et be

hov for bestemmelser om tilstedeværelse af og afstande mellem 

tværgående, sideafstivende indervægge - et behov, som i første 

omgang løstes af sig selv, helt enkelt fordi man aldrig kom ud i 

grænsetilfælde, hvor det ville have været problematisk. Først 

med de store sammenhængende karrebebyggelser efter århundre

deskiftet blev problemet føleligt, og i praksis indførtes flere 

grundmurede, tværgående skillevægge i sådanne byggerier, uden 

at der fremkom lovkrav herom. Først i bygningsvedtægten af 

1939 blev der direkte givet bestemmelser om afstanden mellem så

danne sideafstivende skillevægge. 

Bindingsværksvægge 

Alle de trækonstruktioner en tømrer udfører »afbindes«, og de 

færdige konstruktioner er derfor bindingsværker, og dybest set 

gælder det både vægge, bjælkelag og tage, men der har forlængst 

dannet sig tradition for at kun vægge benævnes bindingsværk, 
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Fig. 4.01. Bindingsværksvæggens bestanddele. 
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selv om der findes reminiscenser af udtrykket bindingsværk i de 
andre bygningsdele, f.eks. tales om et »bindt« i tagværker, der 
består af de parvis afbundne spær med eller uden hanebånd, 
skråbånd og evt. andre indgående dele. 

Med udtrykket bindingsværksvæg må det imidlertid yderligere 
defineres, hvilken type der er tale om, f.eks. om bindingsværket 
er beklædt med brædder, om dets felter er udfyldt med et træflet
værk udkastet med ler eller om felterne er udmurede - i det kø
benhavnske etageboligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet er 
bindingsværksvægge i langt de fleste tilfælde udmurede, og i
hvert fald altid når de er brugt som indervægge afgrænsende be
boelsesrum. I det efterfølgende er det derfor underforstået, når 
blot ordet bindingsværksvæg er nævnt. 

Både som konstruktion og som væg har bindingsværk gennem 
tiderne været udført forskelligt, ligesom også udformningen har 
vekslet fra egn til egn. I jordbrugets bygninger rundt om i landet 
har bindingsværksvæggenes udformning været betinget af de lo
kalt forekommende materialer og også af befolkningens hånd
værksmæssige færdigheder. I byerne derimod er ligheden større 
end forskellene, dels fordi træmaterialet i de allerfleste tilfælde 
var importeret fra samme eller ligeværdige områder, og dels fordi 
det var faguddannede folk, der i langt højere grad stod for arbej
dets udførelse - folk som rejste omkring med deres kunnen og ef
ter hvor arbejdet fandtes. 

I fleretages, rene bindingsværksbygninger indgår to typer af 
vægge, det er dels de bjælkelags bærende yder- og indervægge, og 
dels de tværgående vægge anbragt i bjælkernes retning. 

De bjælkelagsbærende vægge er opbygget som rumhøje ele
menter, og de består forneden af en såkaldt fodr em eller fodstyk
ke, hvori stolperne er sat, og herover er igen anbragt et såkaldt 
hovedstykke eller ramstykke; mellem stolperne er anbragt så
kaldte løsholter eller rigler, der dels tjener til at afstive stolperne 
og dels til at underopdele væggen i mindre felter; stabilitet i væg
gens plan opnås ved at indsætte såkaldte skråbånd eller storm
bånd i et par af vægfelterne mellem fodrem og hovedstykke og 
hældende i modsat retning, som regel er skråbåndene placeret i 
de yderste felter af væggene; i facader med gennemgående vin
duesbånd anvendes mindre skråbånd, indsat mellem fodrem og 
stolper og ofte i flere af felterne. Almindeligvis er stolpeafstan
den afpasset vindues- og dørstørrelser, ligesom også løsholterne 
som regel er opsat, så de afgrænser vindues- og dørhuller. Disse 
rumhøje vægelementer er anbragt over hinanden med etagead
skillelsernes bjælker klemt inde mellem det underliggende væg
elements hovedstykke og det overliggendes fodrem. 

Yder- og indervægge, der er placeret i bjælkernes retning, er 
opbygget af de samme stykker, men bjælkerne indgår i disse væg
ge som sammenfaldende fodrem og hovedstykke. 

Bindingsværkets indgående dele, fodrem, stolper, hovedstyk
ke osv., er sammenføjet ved tapsamlinger, evt. med forsats, hvor 
det af hensyn til skråt påførte trykkræfters overførsel er ment på
krævet, f.eks. ved skåbånds samling med fodrem og hovedstyk
ke, men der kan også forekomme andre samlinger, således kan 
løsholter blot være overskrammet skråbånd;.bindingsværket er i 
princip udført, så det er stabilt uanset en senere beklædning med 
brædder eller udfyldning af felterne med murværk. 



Fig. 4.02. Bjælkelagsbærende bindingsværksvægge 
(hovedskillevægge) opbygget traditionelt af rumhøje 
elementer og som en stor vægskive gående gennem alle 
etager (princip). 

Som tidligere omtalt kan udviklingen af det almindelige kø

benhavnske hus beskrives ved en gradvis »forstening« af det rene 
bindingsværkshus - en forstening som for ydervæggenes ved

kommende var afsluttet med det fast opretholdte krav om brug af 

grundmur til alle udvendige vægge i nybyggeriet efter den store 

brand i 1795. Men de indvendige vægge blev stadig udført af bin

dingsværk, og på samme måde som tidligere uanset at ydervæg

gene nu var af grundmur. Det var også situationen midt i 1800-tal

let, da det byggeri, som her omhandles tog sin begyndelse. De 

bjælkelagsbærende indervægge blev stadig opbygget ved sam

menstilling af rumhøje elementer, hvorimellem bjælkelagene var 

klemt ind, og de tværgående indervægge af bindingsværk opbyg

gedes også som tidligere, hvor de indgående bjælker udgjorde 

sammenfaldende fodremme og hovedstykker. Men i løbet af ti

den frem til 1890, da bindingsværksvæggene forsvandt fra kø

benhavnsk etageboligbyggeri, skete der en række ændringer i den 

hævdvundne måde, hvorpå bindingsværksvægge hidtil var ble

vet udført; og dybest set var disse ændringer udtryk for en for

nuftig tilpasning af den gamle konstruktion til den »nye« bygge

skik, der bestod i at opføre bygninger med tunge, grundmurede 

ydervægge omgivende et stort tre-dimensionalt rumgitter, udført 

af træ. 
De bjælkebærende vægges grundlæggende konstruktion æn

dredes i mange tilfælde ved at lade fodrem og hovedstykke smelte 

sammen til et stykke tømmer, hvorpå bjælkerne aflagdes. Herved 

blev en væsentlig del af de uensartede sætninger elimineret, som 

fulgte både af træ- og murkonstruktioners forskellige elasticitets

forhold og af tømmerets tørringssvind: Hvor der tidligere i hver 
etage havde været 3 lag tømmer (hovedstykke, bjælker og fod

rem) liggende af på hinanden med tryk vinkelret på fiberretnin

gen, var nu kun et (den sammenfaldende fodrem og hovedstyk

ke) tilbage, svarende til forholdet i vægge, hvori bjælker indgik. 

Løsholter stødtes stumpt mod stolper og skråbånd, hvorved 

man undgik at svække deres tværsnit ved udstemninger for tap

per og/ eller udskæringer for overskramning, og løsholter over

gik til at blive udført af brædder eller tynde planker, hvor de tidli

gere udførtes med samme dimension som det øvrige tømmer i 

bindingsværket. Derved var de udmurede felter mindre udsat for 

at løsnes ved træværkets udtørring. 
De tidligere almindeligt anvendte mørtelriller i stolper og skrå

bånd, der var afstedkommet af felternes udmuring, og som skulle 

sikre udmuringens fastholdelse, blev erstattet af søm i en passen

de del af fugerne. 
Disse forhold tilsammen bevirkede at en del af ulemperne ved 

brug af bindingsværksindervægge i iøvrigt murede bygninger 

forsvandt. 
Som det vil fremgå, har alle disse faktiske forbedringer af bin

dingsværksvægge under de givne forhold samtidig medført 

mindre materialeforbrug og arbejdsindsats. Når dette sammen

holdes med, at bindingsværk i indervægge altid er skjult bag puds 

og tapet, og der derfor heller ikke fordredes den helt store grad af 

tømrerfærdighed i udførelsen af det, sådan som det tidligere var 

nødvendigt, når bindingsværket var synligt i byhusenes facader, 

kan der heri ligge en meget stærkt medvirkende årsag til samti

dens ofte nedsættende omtale af den håndværksmæssige kvalitet 
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Fig. 4.03. Opbygning af de to typer af bjælkelags
bærende bindingsværksvægge illustreret med ud
gangspunkt i samme planløsning og bjælkelagsindde
ling. Stolpeinddelingen i vægge der er opbygget af 
rumhøje elementer er mere fri, men følger så vidt mu
ligt bjælkeinddelingen. 
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af store dele af tidens byggeri, og som eftertiden har taget for på
lydende, uden at efterforske årsagerne til sådanne udtalelsers 
fremkomst. 

De beskrevne ændringer i opbygning af bindingsværksvægge 
forekommer dog ikke almindeligt udbredt eller tidsmæssigt af
grænset i bygningsmassen, bl.a. vil det ses i forbindelse med ned
rivninger, at den gammelkendte måde at opbygge bjælkelagsbæ
rende indervægge på var sejlivet, mens derimod de øvrige forbed
ringer er mere udbredte. Som grov ledetråd kan man udgå fra, at 
den del af bygningsmassen, der almindeligvis anses for den dår
ligste, indeholder de fleste forbedringer i henseende til konstruk
tion af bindingsværksvægge. 

I hele den del af det københavnske etageboligbyggeri, hvor de 
indvendige vægge hovedsagelig er udmuret bindingsværk og 
hvor etagehøjden er fra 4V2 til 5-5 Yz alen, er disse udført med en 
tykkelse svarende til Y,-stens murværk - det gælder hvad enten 
disse bindingsværksvægge er bjælkelagsbærende eller ikke, og 
uanset om der er tale om nederste eller øverste etage. Som det er 
omtalt indledningsvis, havde der i udkastet til byggeloven af 1856 
været stillet krav om stigende dimension af bindingsværkets tøm
mer nedefter i bygningerne, men det var blevet udstemt af loven 
ved behandlingen i Rigsdagen. Erfaringen fra de eksisterende 
bygninger havde den gang vist det ufornødne i at stille sådanne 
krav, det blev udtrykt således ved 1. behandlingen af lovforslaget 
i Landstingen: »I §§ 19 og 20 (dvs. i lovudkastet) fastsættes Reg
ler for, hvorledes Skillerumstømmeret skal være, hvilke Dimensi
oner Skillerumstømmeret i en Mur skal have. Det er bemærket 
at, saaledes som Bygningerne nu ere opførte, er Skillerumstøm
meret i Almindelighed kun halvfemte (dvs. 4V2) Tomme igjen
nem hele Bygningen, og at det i det Hele taget maa anses for at 
være fuldkomment tilstrækkeligt, ligesom det ikke skal have viist 
sig, at de nuværende Skillerum her i Kiøbenhavn have givet sig, 
saa at det ikke engang behøvede at foreskrives nogen Bestemmel
se om, hvorledes disse Dimensioner skulle være, og at det er No
get, man efter det Tilsyn, Bygningsinspecteurerne have med Byg
ningerne, og da der i det Hele taget i Loven er en Bestemmelse 
om, at Bygningsmaterialet skal være forsvarligt, kunne lade ud
gaae«. Med den erfaring vi i dag har, kan det samme ordvalg bru
ges - bygningerne opført siden 1856 har ikke vist »at de nuværen
de Skillerum her i Kiøbenhavn have givet sig« - i hvert fald ikke i 
en grad, der er urovækkende. Og hvis bygningerne ellers får lov 
at blive stående, er der god grund til at tro, at vore efterkommere 
kan sige det samme. Men det forudsætter selvfølgelig, at vi om
gås husene med skyldig hensyntagen til deres konstruktive op
bygning, og ikke fristes til at nedrive vægge, som er nødvendige 
for bygningernes stabilitet, uanset om de efter vore dages termi
nologi er ikke-bærende. 

I disse Vi-stens udmurede bindingsværksvægge er til bindings
værkets forskellige dele: remme, stolper, skråbånd og - i en del af 
det tidligere byggeri - løsholter, anvendt træ af samme dimension 
og med kvadratisk tværsnit; det kan enten være krydstømmer el
ler fuldtømmer, det såkaldt lette tømmer eller spærtømmer. I den 
øvrige del af byggeriet med indvendige vægge af bindingsværk, 
hvor en større etagehøjde eller belastning har nødvendiggjort 
kraftigere konstruktion af de bjælkelagsbærende vægge, er det 



Fig. 4.04. Tværgående, »ikke-bærende« bindings
værksvæg (J. D. Herholdt: » Veiledning i Husbyg
ningskunst«, 1875). 

Fig. 4.05. Eksempler på alternativ udformning af 
tværgående bindingsværksvægge (princip). 

som regel kun stolperne, der er øget i dimension, og i så fald kun i 

tværsnittets ene retning, sådan at væggen stadig kunne udmures 

med Vi-stens murværk. Det vil sandsynligvis være sjældent - om 

det overhovedet forekommer, at finde bindingsværksvægge i kø

benhavnsk etageboligbyggeri med 'v.i-stens eller større tykkelse. 

Det kan i denne sammenhæng nævnes, at det var ved forøgelse af 

tømmerets ene side i tværsnittet, at den i forslaget til byggeloven 

af 1856 fordrede dimensionsforøgelse var påregnet at skulle ske -

og netop af hensyn til udmuringen med Vi-stens murværk. 

Udfra det anvendte tømmers dimension var stolpeafstanden i 

de indvendige bindingsværksvægge erfaringsmæssigt fastlagt til 

I Vi alen, men i lighed med reglerne for afstand mellem bjælker i 

bjælkelagene var der tale om en gennemsnitsstørrelse, som er ef

terkommet inden for den enkelte væg eller i det enkelte vægaf

snit; f.eks. har de almindeligt brugte dørbredder, fordret større 

stolpeafstand, og i fag med skråbånd er stolpeafst;;mden i almin

delighed omkring de 2 alen for at opnå den bedst mulige virkning 

af skråbåndet under samtidig hensyntagen til remmenes bære

evne. I øvrigt har man så vidt muligt forsøgt at tilpasse stolpeaf

standen til den aktuelle stenstørrelse i det enkelte byggeri, for at 

undgå hugning af sten, og det vil altså sige at stolpeafstandene 

som oftest vil være delelige med halve stenlængder, idet det mest 

hensigtsmæssige forbandt i udfyldningsmurværket er halvstens 

forskydning mellem skifterne. Dette forhold havde dog kun ar

bejdsmæssig betydning for murerne, idet udfyldningsmurværket 

hverken var underlagt hensyn til udseende eller overholdelse af 
forbandtregler. 

Selv om skråbånd i reglen er fastholdt både i fodrem og hoved

stykke ved fordyvling af tapsamlingerne med disse, påregnedes 

skråbånd ikke at skulle optage trækkræfter, men alene virke som 

trykstænger, hvorfor disse tapsamlinger også ofte ses udført for

tandede. Derfor blev der altid anbragt to skråbånd i hvert væg

parti og med modsat rettet hældning; men der har åbenbart ikke 

eksisteret entydige regler for skråbåndenes hældningsretning: I 

»Veiledning i Husbygningskunst« er skråbåndene vist hældende 

indefter Uvf. fig. 4.04), men i »Forelæsninger over Huusbyg

ningskunsten« siges det: »De opfylde bedst deres Formaal, naar 

de helde udad«, og dermed fremfører Sommerfeldt den modsatte 

opfattelse af den Herholdt repræsenterede. Udfra iagttagelser i 

ejendomme under nedrivning synes der heller ikke at have eksi

steret faste regler for i hvilke retning skråbånd helst skulle an

bringes. 
Men hvad angår den bedste placering af skråbånd i væggene, 

er alle periodens skribenter enige: skråbånd bør være anbragt i 

yderfelter. I praksis har denne fordring ikke været fulgt konse

kvent, og mange steder ses skråbåndene rykket ind i næstyderste 

felt. Forklaringen herpå må i hvert fald for de tværgående væg

ges vedkommende sandsynligvis søges i det forhold, at skråbån

denes hældning vil blive forskellig fra øverste til nederste etage, 

når stolperne i øvrigt ideelt er anbragt over hinanden. En anden 

forklaring kan være, at man har villet undgå den ømtålelige sam

ling mellem skråbånd og bjælke placeret op mod ydervæggen, 

hvor chancer for fugtskader er til stede, og som ville være sværere 

at afhjælpe, hvis ikke blot bjælke, men også skråbånd skulle re

pareres eller måske delvis udskiftes. 
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I nogle tilfælde er der ikke anbragt stolper til afgrænsning af 
væggenes yderste felter mod facadevægge - der er ofte sammen
hørende med at også skråbåndet er trukket væk - og umiddelbart 
kan man derfor forestille sig en lignende forklaring på dette for
hold. En anden og lige så rimelig forklaring kan ligge i, at den 
yderste stolpe er unødvendig som bærende element, samtidig 
som den beværliggør den efterfølgende pudsning af hjørnerne, 
fordi underlaget for pudsen ellers er uensartet, ikke bare materia
lemæssigt, som det i øvrigt altid er tilfældet med pudset, udmuret 
bindingsværk, men også ved bygningsdelenes forskellige sæt
ning. Dette problem vil være mindre, hvis udfyldningsmurvær
ket er muret op mod ydervæggen, og evt. også bragt i forbindelse 
med denne ved fortanding af nogle af skifterne. 

I indervægge af bindingsværk, hvori bjælker indgår som sam
menfaldende fodrem og hovedstykke, er stolper, skråbånd, m.v. 
placeret centralt over bjælken, som det ses i fig. 4.06, der viser 
etagekryds i normaletager (A) og ved etageadskillelsen over kæl
der/nederste etage (B). Det fremgår umiddelbart, at jo mindre 
bjælkedimensionen er, jo mindre er vederlagene for gulvbrædder 
og loftforskalling, og dette forhold forstærkes yderligere hvis 
bjælkerne har en stor grad af bomkantethed. I de viste tilfælde er 
bjælken 7 tommer i kvadratisk tværsnit, hvilket er normalt fore
kommende i store dele af den bygningsmasse, der er opført med 
indervægge af bindingsværk. Til bjælker indgående i bindings
værksvægge valgtes derfor det mest rette og mindst bomkantede 
tømmer, men alligevel har det i mange tilfælde været nødvendigt, 
at tilvejebringe et tilstrækkeligt vederlag i det mindste for gulv
brædderne ved at påsømme en lægte, sådan som det er vist i figu
ren. 

Bindingsværksvægge mod trapperum er placeret asymmetrisk 
i forhold til bjælkerne, for at vægsiden mod trapperummet kan 
fremstå som en plan flade, og der opstår derfor ikke problemer 
med vederlagenes størrelse i disse tilfælde, jvf. fig. 4.06 C og D. 

Grundmurede vægge 

Indervægge opført af massivt murværk, såkaldt grundmurede 
vægge, blev først almindeligt brugt i københavnsk etageboligbyg
geri, efter det med byggeloven af 1889 var blevet krævet at dels 
bjælkelagsbærende vægge, og dels vægge omkring de lovbefale
de to trapper skulle udføres på denne måde. Indtil da var brugen 
af grundmurede indervægge i dette byggeri sjældent forekom
mende og begrænset til de få tilfælde, hvor bindingsværksvægge 
enten ikke efter byggelovgivningen var tilladt, eller hvor særlige 
udførelsesmæssige årsager talte til fordel for brug af grundmur. 

Når bindingsværk var foretrukket, kan det ikke alene tilskrives 
vane, men reelle fordele; i »Forelæsninger over Huusbygnings
kunsten« (1879) gives en sammenfattende beskrivelse af bindings
værksvæggenes fordele sammenholdt med den grundmurede 
væg: »En Bindingsværksvæg kan let gives omtrent samme Bære
evne som en grundmuret Væg af den dobbelte Tykkelse; tages der 
Hensyn hertil ved Bestemmelsen af Dimensionen, bliver den 
maaske ogsaa ved lave Tømmerpriser lidt billigere i Anlæget. 



Den optager mindre Plads i Bygningen, og det er let at anbringe 

Dør- og Vinduesaabninger i den, uden at Væggen svækkes der

ved. Bindingsværket er ligeledes lettere end en lige saa stærk fuld 

Muur, og dette kan undertiden have økonomisk Betydning af 

Hensyn til Fundamentets Størrelse«. Til Sommerfeldts opreg

ning af fordele kan så yderligere lægges tidsmæssige, idet bin

dingsværksvæggene rejstes samtidig med lægningen af bjælkela

gene, og det var hurtige arbejdsprocesser, som for bygninger af 

normal størrelse i almindelighed var tilendebragt inden for en ar

bejdsdag, dvs. at man med brug af bindingsværksvægge kom 

hurtigere til rejsningshøjde med en forholdsvis beskeden styrke 

af murere, idet felterne i bindingsværket blev udmuret efterføl

gende, og evt. kunne indpasses som arbejder, der foregik i »dø

de« perioder. 
Men at Sommerfeldt ikke med denne opregning af bindings

værkets fordele sigtede mod at udbrede brugen af det yderligere, 

fremgår af den følgende beskrivelse af bindingsværksvægges 

mangler: »Disse Fordele kunne dog neppe opveie de talrige 

Mangler, der ere knyttede til Bindingsværkets Anvendelse som 

Skillevægge i almindelige Beboelsesbygninger. Bindingsværk 

med udmurede Tavl er nemlig en uhomogen Konstruktion; den er 

meget udsat for, at de enkelte Dele skille sig fra hinanden og for

anlediger derfor mange Reparationer. Benyttes det sammen med 

grundmurede Facadevægge, vil det ikke sætte sig i samme For

hold som disse, og der opstaaer da Revner, der tyde paa en Ad

skillelse mellem de forskjellige Vægge. Bindingsværket er i og for 

sig brandfarligt og maa afbrydes, naar der skal anbringes Skor

steensrør, for at give Plads for grundmurede Vægge. Paa Grund 

af denne sidste Omstændighed svækkes Sammenholdet mellem 

Skillemurene, og den indbyrdes Afstivning mellem disse gaaer 

tabt, Følgen heraf er atter ulige Sætninger og talrige Revner i 

Sammenstødene. Lægges nu hertil, at Bindingsværk taber i Bæ

reevne med Aarene, fordi Træer raadner, medens god Grund

muur snarere vinder i Styrke, tør man nok sige, at Bindingsværk 

ikke bør anvendes i solidere Bygninger«. 

Imidlertid forekommer Sommerfeldts opregning af fordele og 

mangler ved bindingsværksvægge i forhold til grundmurede 

vægge trods alt at tale til fordel for brug af bindingsværksvægge, 

og når bindingsværksvægge gik af brug efter 1890, skyldtes det 

ikke deres mangler, som opregnet ovenfor, og hvoraf en del fak

tisk blev afhjulpet ved de foran omtalte ændringer i udførelsen af 

bindingsværksvægge i denne periode, men at der med kravene i 

byggeloven af 1889 tilkom så stor en andel af grundmurede væg

ge, at de tiloversblevne mere fordelagtigt udførtes som lette skil

levægge, dvs. i første omgang som dobbelte bræddeskillevægge 

og senere hen også af anden konstruktion. 
I byggeriet opført før 1890 var det også først og fremmest byg

gelovgivningens krav, der bragte grundmurede indervægge i an

vendelse; efter byggeloven af 1856 krævedes således, at inder

vægge »som strække sig lodrette igennem flere Etager i en Byg

ning« i kælderen skulle være udført af 1-stens grundmur, og efter 

byggeloven af 1871 udbyggedes kravet til at gælde nederste etage 

uanset om denne var kælder eller ej. Brug af grundmurede inder

vægge i øvrigt var yderst begrænset, og skyldtes i hvert tilfælde 

særlige grunde; som typisk i så henseende kan nævnes, at krum-

181 



CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

!li-stens mur, løberforbandt med V2-stens forskyd
ning. 

3/4-stens mur, løberforbandt med Vi-stens forskyd
ning. 

DB 
BD 
DB 
314-stens mur, ældre forbandtkonstruktion. 

I 

I 

I 

I 

DDDDDDC 
DDDDDDD 
DDDDDDC 

DDDCJDDD 
DDCJCJCJDC 

DDCJCJCJCJCJ 
I-stens mur, binderforbandt. 

DD 

DCJ 

DCJ 

L____J C 
CJCJCJCJCJCJCJ 

c 
DDDDD'="o=='o 

c 
o·'==o=o"==o~o"==o=='o 

I-stens mur, blokforbandt (krydsforbandt). 

11h.-stens mur, krydsforbandt (blokforbandt). 

Fig. 4.07. Tykkelser af grundmurede indervægge og 
forekommende forbandter. 

182 

me vægge, der er besværlige at udføre som bindingsværk, som 
regel er udført grundmurede. 

Undtagelsesvis og kun i mindre bygninger er iagttaget V2-stens 
vægge, der hverken kan betegnes som grundmur eller bindings
værk. Det er vægge som savner eller kun har ganske få stolper, 
der som regel kun er anbragt omkring dørhuller, og som er af
brudt etagevis af bjælker eller gennemgående remme i bjælke bæ
rende vægge. 

Som murværk betraget er der ikke forskel på grundmurede inder
vægge og ydervægge, begge typer af vægge er underlagt de sam
me krav til konstruktion og udførelse i øvrigt, men set som byg
ningsdele er der visse forskelle - det drejer sig dels om vægtykkel
ser og dermed de anvendte forbandter, dels materialevalget og 
endelig deres forhold til øvrige bygningsdele. 

Grundmurede indervægge er udført med tykkelser på V2, % , 1 
og l llz sten. 

Det almindeligt anvendte forbandt i V2-stens vægge er løber
forbandtet med halvstens forskydning fra skifte til skifte. 

Dette forbandt er også brugt i %-stens vægge, når de er opført 
af de særlige, såkaldte skillerumssten, der afviger fra normale 
mursten ved at være 6 tommer brede. 

%-stens vægge kan imidlertid også være opført af almindelige 
mursten ved brug af et særligt forbandt: et skifte kantstillede sten 
lagt sammen med to skifter almindeligt lagte løbere og vekselvis 
placeret i murens modsatte sider. %-stens vægge opmuret på den
ne måde forekommer som de eneste brugte til omkring 1880, da 
de særlige 6 tommer brede skillerumssten begyndte at indgå i tegl
værkernes almindelige lagerproduktion. (I Herholdts » Veiled
ning i Husbygningskunst« (1875) er %-stens vægge kun omtalt 
som opmurede af almindelige sten og med dette særlige forbandt, 
som Sommerfeldt i »Forelæsninger over Huusbygningskunsten« 
(1878) kritiserede, og han anbefalede i stedet at bruge de »nu hyp
pigt brugte særegne Steen«, dvs. de 6 tommer brede mursten, 
specielt beregnet til skillevægge. I »Kortfattet Lærebog i Hus
bygning« (1888) omtales derimod kun %-stens vægge som op
bygget af de dertil fremstillede sten). I byggeloven af 1889, hvor 
den generelt tilladelige mindstetykkelse af grundmurede inder
vægge blev fastsat til 6 tommer, var der ikke samtidig stillet krav 
om brug af de særligt fremstillede skillerumssten. Det blev under 
behandlingen af lovforslaget i Folketinget i samlingen 1888/89 
kritiseret, og der blev stillet forslag om at fordre brug af disse 
særlige sten til 6 tommer tykke vægge, hvilket var motiveret med 
at sådanne vægge ellers »ville blive opmurede af halve Sten og 
Brokker, og kunne derfor ikke tænkes at have den fornødne Bæ
reevne«. Forslaget blev dog nedstemt under henvisning til krav i 
medfør af den paragraf(§ 24), hvorefter det fordredes at ethvert 
bygningsarbejde skulle udføres på »forsvarlig Maade« og med 
brug af »gode Materialier«. Det betød altså, at man på dette tids
punkt ikke mere anså %-stens vægge opmuret af almindelige sten 
og med det særlige forbandt, som forsvarlige. I øvrigt var de 6 
tommer brede skillerumssten blevet almindeligt udbredt i brug på 
den tid, og det er derfor lidet sandsynligt, at der skulle kunne fin
des grundmurede %-sten tykke opført af almindelige mursten, 
endsige »Brokker og halve Sten«. 



Forbandtet i I- og I Vi-stens tykke grundmurede indervægge er 

enten kryds- eller blokforbandt, ligesom i de tilsvarende tykke 

grundmurede ydervægge. Ved indvendige vægges opmuring an

vendtes som regel fortanding ved afsætning, fordi aftrapning 

krævede mere plads og dermed var i vejen for andre fags arbejde. 

Blokforbandtets sikrere fortanding har medført en større brug af 

dette forbandt i indervægge end i ydervægge - indervægge efter

behandledes desuden også, og derfor var udseendet ligegyldigt, 

modsat hvad der var tilfældet i ydervægge. 
!-stens tykke vægge kan dog også forekomme opført med det 

såkaldte binderforbandt, dvs. at alle sten er lagt i væggens tvær

retning og således kun overlappende hinanden med V.-stens 

bredde, hvilket imidlertid fuldstændig svarer til forbandtet i det 

indre af tykkere mure. 

Arbejdsgangen ved opmuring af bygninger med indvendige væg

ge af grundmur var ideelt den, at både ydervægge og indervægge 

opmuredes samtidig, evt. opmuredes indervæggene en stillads

eller etagehøjde efter ydervæggene. Indervæggene afsattes da en

ten ved aftrapning eller ved fortanding i et par stens afstand fra 

ydervæggens inderside. Fortandingen kunne også være udført 

som såkaldt hulfortandning i' ydermuren, men i alle tilfælde op

nåedes herved forbandt mellem yder- og indervægge. 

I modsætning hertil kunne opmuringen også foregå ved at 

ydervæggene opførtes uden samtidig afsætning af indervægge, 

og bagefter udhuggedes så V2-stens dybe huller hvori indervæg

gene fastholdtes. Dette kunne forsvares, hvis udhugningen blev 

udført svarende til indervæggens fortanding, men hvis bygherren 

havde travlt, var det hurtigere (og billigere) blot at udhugge for 

hvert 4.-5. skifte eller mere, hvilket er knapt så forsvarligt. Det er 

sandsynligt at dette har forekommet i en vis udstrækning. 

Huller for døre i grundmurede indervægge overdækkedes på 

samme måde som huller i ydervægge ved brug af murede stik. Of

te lod man planken, som stikket muredes over, sidde tilbage, for 

derved at lette fastgørelsen af døre. Springet herfra til kun at op

lægge planken og undlade stik er ikke langt, og det var alminde

ligt brugt - i hvert fald i de tværgående, ikke-bærende vægge af 

Vi- og %-stens tykkelse. 
I bjælkebærende vægge må det formodes, at bygningsmyndig

heden har krævet at dørhuller overdækkedes med murede stik; 

der var ikke lovkrav herom, lige så lidt som der fandtes sådanne 

krav til overlukning af huller i ydervægge. 
I periodens byggelovgivning fandtes ingen direkte bestemmel

ser om i hvilken udstrækning indvendige vægge måtte gennem

brydes af (dør)huller. Der havde ellers for de bjælkebærende 

grundmurede indervægges vedkommende været grund nok hertil 

alene med henvisning til analoge bestemmelser for de tilsvarende 

bjælkelagsbærende ydervægge, og i højere grad hvad angik in

dervæggene, fordi disse ikke tiltag i tykkelse nedefter i samme 

grad som ydervæggene. Begrundelsen for manglen af sådanne 

bestemmelser skal dels findes i de tidligere almindeligt anvendte 

bindingsværksvægge, hvor hvert felt (undtagen sådanne der in

deholdt skråbånd) i princip kunne være dørhul, og dels i at der i 

praksis altid var færre dørhuller i disse vægge end vindueshuller i 
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ydervægge, og at man derfor har anset det for unødvendigt at 
lovgive herfor. 

Men selv om der som regel var færre dørhuller i bjælkebæren
de indervægge end vindueshuller i tilsvarende ydervægge, kunne 
dørhuller i disse indervægge være placeret tættere sammen end 
vinduer i ydervæggene, og pillebredder i indervægge var i mini
mumstilfælde langt under de mindst krævede i ydervægge. Såle
des forekommer dette i særlig grad i vægge mod trapper, hvor ad
gangsdørene til lejlighederne er anbragt parvis sammen. I sådan
ne tilfælde forlangtes dog administrativt anvendt en mindst 9 x 9 
tomme træstolpe mellem dørene, og den skulle være afbundet i 
bjælkelaget og tappet op i et gennemgående stykke tømmer af 
mindst 4Vi x 9 tommer. 

I den københavnske byggelovgivning fra anden halvdel af 1800-
tallet var krav til murværket i yder- og indervægge de samme, og 
de var - kort karakteriseret: stenene skulle være gennembrændte 
og opmuret i kalkmørtel. 

Murstenene til et byggeri underkastedes sædvanligvis flere sor
teringsprocesser, først og fremmest for at fremskaffe så ensarte
de facadesten som muligt, og dernæst for at udskille de bedst 
brændte til fundamenter og kældervægge. De tiloversblevne sten 
anvendtes til det øvrige murværk, evt. efter endnu en gennem
gang af stenene, hvor sten til ydervægges bagmure og bærende 
indervægge skiltes ud. 

Omkring 1870 - og stærkt accelererende i tiåret efter - overgik 
teglværksdrift generelt set til mekanisk lerblanding og brænding 
af stenene i kontinuerlige ovne, hvor man tidligere i enkleste fald 
knap nok foretog bearbejdning af leret før brændingen, som 
foregik i periodiske ovne. Den materialemæssige kvalitet af ste
nene blev herigennem langt mere ensartet, og forskellen mellem 
sten, der brugtes til facader og bagmure/indervægge var herefter 
mest et spørgsmål om udseende, og den beskrevne proces med de 
mange sorteringer blev afkortet, ligesom den i stigende grad fore
gik på teglværkerne. 

Omkring århundredeskiftet begyndte kalksandsten at frem
komme som alternativ til mursten i indervægge. I starten kræve
des godkendelse af materialet for hver byggesag, men i 1907 frem
kom generelle retningslinier for almindelig godkendelse og brug 
af kalksandsten. 

Før 1889 var byggelovenes dimensionskrav til indervægge få, og 
for grundmurede sådanne fandtes i byggeloven af 1856 blot det 
ene krav, at indervægge i kælder skulle være I-sten tykke. Efter 
byggeloven af 1871 skulle disse kældervægge eller vægge i neder
ste etage i bygninger uden kælder, tilsvarende være mindst I sten 
tykke. 

Dette krav gik igen i byggeloven af 1889, men derudover blev 
stillet det generelle krav, at (ikke-bærende) grundmurede inder
vægge mindst skulle være 6 tommer tykke. I øverste etage blev 
dog tilladt anvendt Vi sten tykke vægge, når væglængden var 
mindre end 7 alen. Ved længder mindre end 5 alen var Vi-stens 
vægge tilladt brugt i de 3 øverste etager. 

Krav til dimension af bjælkebærende indervægge var efter 
byggeloven af 1889, at sådanne mindst skulle være I sten tykke, 



Fig. 4.08. Grundmurede indervægge er støttet af 
etageadskillelsernes bjælker; bjælkerne kan være lagt 
op til murene, eller murene kan være udkraget mod 
bjælkerne. 

og når de var mere end 20 alen høje regnet fra bjælkelaget over 

nederste etage - en evt. kælder regnedes for nederste etage - skul

le de her være 1 Vi sten tykke. 

Forholdet mellem indervægge og bjælkelag er vidt forskellig i 

bygninger opført med brug af bindingsværk, henholdsvis grund

mur til disse vægge. Det gælder i særlig grad for de vægges ved

kommende, som er anbragt parallelt med bjælkeretningen. 

I bindingsværksvæggen indgår bjælkerne som sammenfalden

de fodremme og hovedstykker, mens grundmurede indervægge 

(hvis definition netop er at »være murede fra grunden«) står op 

igennem bygningen fri af bjælkerne -i princip helt friholdt af dis

se, men fordi grundmurede indervægge sjældent er så kraftige, at 

de kan stå helt alene, er de almindeligvis støttet af bjælkerne. Det 

kan derfor virke unødigt, når det i byggeloven af 1889 om grund

murede indervægge er præciseret: »Grundmurede Skillevægge 

maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gjennem Bjæl

kelagene, .. «, især når lovgiverne i almindelighed forsøgte at und

gå alt for stor »Detail« eller »Vidtløftighed« i udformningen af 

bestemmelser. Men denne bestemmelse skal da nok også ses på 

baggrund af den lille udbredelse grundmurede indervægge havde 

på tidspunktet for lovens fremkomst, og deres brug og konstruk-. 

tion derfor ikke var almindeligt indarbejdet - jvf. den foran om

talte vægtype, der er en blanding af grundmur og bindingsværk, 

eller som måske bedre kan karakteriseres ved hverken at være det 

ene eller det andet. 
Når grundmurede vægge anvendtes indvendig parallelt med 

bjælkeretningen blev bjælkerne enten lagt op til væggene, efter 
at de var muret op over bjælkelagshøjde, eller også blev bjælker

ne lagt med præcis så megen afstand, at væggene kunne føres frit 

igennem. På begge måder blev væggene sjældent støttet i fuld 

længde, fordi bjælkematerialet ikke var retlinet og som regel kun 

blev afrettet på over- og undersider. Alternativet til yderligere af

retning af bjælkesider mod de vægge, de skulle støtte, var at ud

krage et eller flere af væggens skifter mod bjælkerne. Denne me

tode har været fordret i forbindelse med skorstenes og ildsteders 

passage gennem bjælkelag i inddirekte form i den tidligste køben

havnske byggelovgivning, og blev direkte krævet efter Brandfor

ordningen af I. november 1805. 
I udkastet til byggeloven af 1889 var krævet at grundmurede 

indervægge »om fornødent« skulle støttes af bjælkerne, og først 

under behandlingen i Landstinget blev kravet gjort absolut. I lo

ven var ikke beskrevet hvordan denne støtte skulle opnås, men af 

praktiske grunde blev løsningen med udkragning af et eller flere 

skifter den foretrukne, bl.a. sandsynligvis fordi der med et for

holdsvis stort hulrum mellembjælkerne var bedre muligheder for 

at justere indervægges placering, når de ikke direkte blev afsat i 

forbindelse med opmuring af ydervæggene. I fig. 4.08 er vist nog

le forskellige løsninger - der var ingen bestemmelser om udkrag

ningens størrelse, det tilkom først i bygningsvedtægten af 1939, 

og de viste størrelser af udkragninger er at opfatte som eksempler 

på anvendelse af symmetriske og asymmetriske løsninger i for

bindelse med '!hl-stens vægge. 

Aflægning af bjælker i bærende indervægge af grundmur blev 
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Fig. 4.09. Dobbelt bræddeskillevæg. 
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principielt foretaget på samme måde som i de bærende ydervæg
ge. Man undgik (ideelt) at bringe træet i forbindelse med mørtel, 
men som regel uden brug af omsætning med tørre sten, fordi det
te ville svække muren for meget. Bjælkerne blev aflagt enten di
rekte på muren, på underlag af tjærepap eller på vederlagsklod
ser eller kiler. 

Aflægning af bjælker direkte i mur var materialebesparende, 
men ikke nødvendigvis arbejdsbesparende, fordi der dermed 
fjernedes en mulighed for justering af bjælkelaget til vandret. 
Denne mulighed er tilgodeset ved brug af vederlagsklodser og 
særligt ved brug af kiler. Men det er metoder, som er svækkende 
for murværkets styrke, idet vederlagsklodsen eller kilerne - nor
malt udført af 4 tomme bredt træ - skal være dobbelt bjælke
bredde lang, for at have samme trykflade som bjælken aflagt di
rekte på en !-stens væg, der er den mindste forekommende tyk
kelse af bærende grundmurede indervægge. 

Bræddevægge 

Af egentlige lette skillevægskonstruktioner i moderne forstand 
fandtes i sidste halvdel af 1800-tallets byggeri kun planke- og 
bræddevægge og af disse var den dobbelte bræddeskillevæg næ
sten enerådende i etageboligbyggeriet. Andre vægkonstruktioner 
f.eks. opbygget af hule sten, gipsplader eller andre plademateria
ler er sjældent forekommende og i givet fald skal de findes i slut
ningen af 1800-tallet; det var først i begyndelsen af 1900-tallet, der 
kom rigtig gang i udviklingen af alternative, lette skillevægstyper. 

Den dobbelte bræddeskillevæg består i princip blot af krydslag
te, sammensømme.de brædder, som ved beklædning med rør gø
res pudsbærende. Den nærmere udformning af konstruktionen 
blev udført lidt forskelligt hen igennem denne periode. 

Ud fra en grov opdeling blev den dobbelte bræddeskillevæg i 
periodens start, hvor den fortrinsvis anvendtes til mindre væg
partier, opbygget af et lodretstående og et vandretliggende bræd
delag. Ved normale rumhøjder var brædderne i de to lag lige tyk
ke - som regel 1 tomme, men tyndere forekommer også, og sam
let tykkelse af væggen er derved 2 tommer, som det var tilsigtet i 
byggeloven af 1856 og efter byggeloven af 1871 direkte krævet. 

I 1870'erne blev denne vægtype mere udbredt og forekom også 
i større vægpartier. Der skete også en ændring i opbygningen af 
væggen dels ved at de min. 2 tommers tykkelse opnåedes ved at 
anvende 1 V. tomme tykke brædder til det lodretstående lag, og 
314 tomme til det andet, og dels ved at dette lag af svagere brædder 
opsattes på skrå under en vinkel af ca. 45 grader. Herved forøge
des væggens stivhed. Den praktiske baggrund for denne ændring 
var savværksindustriens kraftige opblomstring, der medførte 
større sortiment af lagerførte dimensioner end tidligere kendt. 

Senere igen - i begyndelsen af 1900-tallet, ændredes den skrå 
stilling til ca. 60 grader ud fra ønsket om at få flere af (de dyrere) 
brædder gennemgående fra gulv til loft. 

De lodrette brædder er almindeligvis gennemgående, de skrå 
sjældnere, og i så fald er de blot stødt stumpt mod hinanden. 
Brædderne er ru brædder, såkaldte udskuds- eller vragbrædder, 



Fig. 4.10. Fastgørelse af dobbelt bræddeskillevæg 
mod loft. 

Fig. 4.11. Opstilling af dobbelt bræddeskillevæg på 
træbjælkelag. 

og af hensyn til den efterfølgende pudsning og den tilførsel af 

vand dette medførte, blev begge lag opsat med ca. Y2 tommes af

stand mellem brædderne, og af samme grund er bredden af 

brædderne højst 5 til 6 tommer. Bredere brædder forekommer 

dog også brugt i disse vægge, men de er i så fald spaltet og trukket 

skilt ad ved opsømningen. 
Dobbelte bræddeskillevægge blev af tømreren opstillet efter 

forskalling af lofterne og før lægning af gulvene. Mod loft er de 

således altid fastgjort til forskallingen, og væggenes placering i 

forhold til bjælkelagets inddeling og retning er derfor ligegyldig 

(fig. 4.10). 
Mod gulv er væggenes retning og placering i forhold til bjæl

kerne derimod af væsentlig betydning for deres opstilling. Vægge 

parallelt med bjælkeretningen placeredes enten direkte over en 

bjælke eller op mod en bjælkeside (fig. 4.11 A og B), eller når 

væggen er placeret mellem to bjælker, på en fodplanke anbragt 

på indskudsdækket (fig. 4.11 C). Placering af bræddeskillevægge 

på tværs af bjælkelagsretningen medførte brug af korte brædde

stykker, såkaldte trimpler, opsat mellem bjælkerne som underlag 

for væggene (fig. 4.11 D). 
De lodrette brædder opstilledes først og fastgjordes til lister 

foroven og -neden, hvorefter det andet lag brædder sømmedes på 

det første lag. 
Bræddeskillevægge er fastgjort til murede vægge enten ved 

hjælp af søm/murstifter sat i indmurede træklodser eller ved at 

lade nogle af de skrå brædder løbe ind i huller i muren - huller 

som bagefter fyldtes med mørtel. En variation heraf ved tilslut

ning i forlængelse af murede vægge kan bestå i at de skrå bræd
der løber af mod lodret fortanding. 

Bræddeskillevægge skulle - som alt andet træ - holdes i en af

stand af 1 sten fra skorstenes indvendige sider. Ved den almindeli

ge skorstensvangetykkelse på Vi sten løstes dette problem sæd

vanligvis ved at mure hulrummet mellem væg og vange ud med 

sten på kant, som fortandedes i skorstenen for hvert 4.-5. skifte. 

Sådanne V.-stens vægge anvendtes i øvrigt også ofte i større ud

strækning bag kakkelovne og komfurer, hvor brug af trævægge 

· ellers ville give anledning til brandfare. (Brugen af sådanne V.

stens vægge blev først forbudt i 1912 ved intern cirkulæreskrivelse 

til bygningsinspektørerne). Alternativt til denne V.-stens afslut

ning af bræddevægge mod skorstene anvendtes op mod århun

dredeskiftet også rabitz-konstruktion. 

Hultagning for døre i bræddeskillevægge medførte som regel in

gen særlige foranstaltninger Uvf. fig. 4.09), ofte placeredes dog et 

bræddestykke vandret over dørhullet på den ellers skrå brædde
side som forstærkning. 

Uden døråbninger er den dobbelte bræddeskillevæg en ret stiv 

flade, der afleverer sin vægt jævnt fordelt hen over underlaget. I 

tilfælde hvor man har ønsket at føre vægten af bræddeskillevæg

gen ud til afgrænsende vægge, blev dette gjort ved at opstille de 

skrå brædder hældende indefter og stødt mod hinanden midt på 

væggen, hvorved der dannedes en art sprængværk, og derfor 

blev vægge udført på denne måde benævnt »sprængte«. 
Ved store rumhøjder opretholdtes væggens stivhed ved forøget 
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bræddedirnension. Alternativt anvendtes 3-dobbelt bræddevæg; 
det tredie bræddelag opsattes da enten vandret eller hældende 
modsat af det andet skrå bræddelag. 



Fundamenter 
»At fundere for en Bygning vil sige at berede den en Basis, paa 
hvilken den kan opføres og være fuldstændig sikret imod at kom
me i nogen for dens Bestaaen farlig Bevægelse. Den beredte Basis 
med alt hvad der hører til den kaldes Bygningens Fundament«. 
Denne definition af begrebet fundament i husbygning er citeret 
fra indledningen til afsnittet »Fundering« i »Lærebog i Jordar
bejde og Fundering« (1887) af Ludvig Ferdinand Holmberg; han 
blev i 1857 ansat som docent i» Vand- og Veibygningsfagene« ved 
Polyteknisk Læreanstalt, som den første faste underviser der i 
praktisk ingeniørarbejde. Med hans definition af fundamenter er 
de klart udskilt som værende selvstændige bygningsdele, hvor de 
andre forfattere af byggeteknisk litteratur i anden halvdel af 
1800-tallet som regel betragtede fundamenter som værende en del 
af bygningers (bærende) vægge og kun adskilt fra dem ved over
gang fra et materiale til et andet eller ved afvigende arbejdsgang 
eller ved forskellige fags indsats. Holmbergs definition af funda
menter som egne bygningsdele skyldes selvfølgelig først og frem
mest hans specielle baggrund og dernæst den kreds hans litterære 
produktion, var henvendt til - og på tilsvarende vis var de øvrige 
forfatteres mere eller mindre klare udskillelse af fundamenter 
som særlige bygningsdele begrundet. 

I den foreliggende fremstilling af det københavnske etagebo
ligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet er udgået fra en op
splitning af bygninger i bygningsdele, og derfor er fundamenter 
særskilt omtalt og begrebsmæssigt afgrænset som ved den citere
de definition af L. F. Holmberg - selv om en sådan nøjere defini
tion kan forekomme unødig, når henses til de i praksis få fore
kommende funderingstyper i dette byggeri. 

Denne bygningsmasses fundering er i næsten alle tilfælde udført 
med brug af lineære fundamenter under de bærende vægge, ud
formet efter bæreevnen af de naturligt forekommende jordlag i 
bunden af byggegruben - det vil sandsynligvis høre til sjældenhe
derne at træffe på funderingsmåder, hvor bygningers belastning 
er søgt udbredt over hele byggegrubens grund ved flade-funde
ring, eller hvor der er gjort brug af egentlige grundforbedringer, 
f.eks. i form af udlægning af et sand- eller gruslag eller ved kom
primering med sten eller ved mange og små træpæle. 

De almindeligt brugte fundamenter udførtes helt eller delvis 
som fortykkede udgaver af de overliggende vægge - enten af 
samme materiale, dvs. murværk af teglsten eller natursten, eller 
også af beton - og ud fra en grov opdeling i fast og blød bund blev 
fundamenterne i første tilfælde anlagt direkte på byggegrubens 
bund, og i andet tilfælde på trækonstruktioner som slyng- eller 
pæleværker, hvorved belastningen enten blev mere udbredt/jæv
nere fordelt eller overført til dybereliggende, fastere grund. 

Når bortses fra brugen af beton på basis af Portland-cement, 
som tilkom i anden halvdel af 1800-tallet, og blev ret almindeligt 
brugt op mod århundredeskiftet, var disse funderingsmetoder 
gammelkendte, og havde i København været anvendt siden byens 
grundlæggelse. 
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I modsætning til det københavnske etageboligbyggeris andre 
bygningsdele kan fundamenter kun undtagelsesvis studeres i for
bindelse med nedrivninger eller ombygninger, og derfor må be
skrivelsen af deres udformning og udførelse såvel som de forskel
lige typers forekomst i langt højere grad end det er tilfældet med 
de andre bygningsdele bygge på det skrevne/trykte kildemateria
le og uden samme muligheder for kontrolbesigtigelse. 

På grund af både funktion og placering har fundamenter i 
langt mindre grad end de andre bygningsdele været omfattet af 
byggelovgivningen - hverken æstetiske, brandmæssige eller (før i 
tiden) sanitære hensyn kunne begrunde lovgivningsmæssige ini
tiativer, og i de tidligere københavnske bestemmelser om byggeri 
findes yderst få krav til og dermed oplysninger om fundamenter. 

Første gang fundamenter overhovedet er omtalt er i forord
ning af 10. januar 1685, hvori var givet bestemmelser om råden 
over gadeareal, herunder i forbindelse med nedbrydning af byg
ninger: »Naar nogen vil nedbryde gamle Huse, og nødes til at for
svare sin Plads og Materialier med Plankværk, da maa det ikke 
længere sættes ud til Gaden, end i det længste 2 Alen fra hans 
nederste Grundvold=Steen, ".« 

I forbindelse med nybyggeri nævnes fundamenter først i placat 
af 4. december 1793, hvori det hedder: »Stadsbygmesteren skal 
stedse være forbunden, efter Anmeldelse af den Byggende, at 
indfinde sig paa Stedet, naar Grunden af en Bygning til Gaden 
lægges, for at paasee, at den rette Linie følges, ... « - et tilsyn som 
altså var bestemt af byggeliniens overholdelse, og ikke af kontrol 
med fundamenternes konstruktion. 

I 1809 blev der givet de byggende i København tilladelse til at 
bruge ler sum formuringsmørtel efter stadsbygmesterens godken
delse og anvisning i hvert enkelt tilfælde, og året efter blev der i 
placat af 8. oktober 1810 givet generel tilladelse hertil under nær
mere angivne betingelser, herunder bl.a. (§Ib): »At opføre alle 
udvendige Fundamenter indtil Overkanten af Sokkelen med 
Kalk«. - og det var således første gang, der optrådte krav i den 
københavnske byggelovgivning til udførelsen af fundamenter. 

Med placat af 25. marts 1814 blev det bestemt, at der ved opfø
relse af nye bygninger skulle »".indrettes Buer i Muren under 
sammes For= og Bagside, hvorigjennem Vandrenden gaaer eller 
kan formodes indlagt, hvilke Buer skal holde i det mindste 3 Fods 
Brede i Lysning, og saafremt Vandrendens Leie er eller vil blive 
dybere end Bygningens Fundamenter, skal de hvile paa tvende 
Piller, som opføres fra den fornødne Dybde«. Bestemmelsen tog 
sigte på at undgå beskadigelse af fundamenter i forbindelse med 
reparation/indføring af den tids »VVS-installationer« - bestem
melsen var helt nutidig ved kravet om hensyntagen til evt. fremti
dig installationsindføring, og må nok betegnes som det første 
lovgivningseksempel på fremtidssikring af byggeriet i Køben
havn. 

Betragtet på baggrund af de flere eller færre, men dog langt 
hyppigere forekommende bestemmelser om udformning/udfø
relse af de andre bygningsdele i den tidligere københavnske byg
gelovgivning, er kravene til bygningers fundering yderst få, og 
som nævnt må det henføres til metodikken bag udstedelse af lov
påbud i tidligere tider - i denne sammenhæng var bygningernes 
fundamenter jo også de bygningsdele, som var af størst privat ka-
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Fig. 5.01. Eksempler på genbrug af fundamenter /kæl
dervægge i den ældre bygningsmasse inden for Volde
ne (»Meddelelser fra Københavns Bygningsvæsen« 
4/1942). 

rakter, og fra lovgivningsmagtens side har man sandsynligvis ud
gået fra den enkelte bygherres interesse i en forsvarlig fundering, 
fordi den rent bogstaveligt var grundlaget for hele den foretagne 
investering. Hertil kommer, at funderingsforholdenes forskellig
hed medførte, at der ikke kunne opstilles andet end meget gene
relle fordringer, som dels ville overlappe hele sættet af skrevne og 
uskrevne love for bygningsarbejders udførelse, som de f.eks. 
forekom i laugsartikler, og som dels også ville være uden værdi i 
praksis med de (få) til rådighed stående funderingsmetoder og 
-materialer og deres erfaringsmæssigt baserede brug. 

Endelig var der også det særlige forhold, at tidligere tiders ud
strakte genbrug af materialer såvel som hele konstruktioner fandt 
sit ypperste udtryk netop i genbrug af fundamenter. Nedrevne el
ler nedbrændte bygningers fundamenter - og også øvrige murede 
dele af underbygninger -anvendtes så direkte som muligt i det ef
terfølgende (ny)byggeri, men evt. i forstærket form når de nye 
bygninger blev gjort større og/eller tungere. »Berechnungen und 
Dessins auf 3 differente Grund=gemaurte Gebaude« af J. C. 
Krieger, der udkom året efter den store brand i 1728, var et stats
understøttet reklamefremstød for brug af grundmurede bygnin
ger ved genopbygningen efter denne brand. Det var lagt an på en 
detaljeret økonomisk sammenligning mellem lige store bygninger 
opført med facademure af henholdsvis grundmur og udmuret 
bindingsværk, og som det selvfølgeligste af verden påregnede 
Krieger genbrug af det, branden havde ladet urørt - herunder 
fundamenterne og kælderydervæggene. Således var der under 
gennemgangen af omkostningerne ved opførelsen af (de lette) 
bindingsværksbygninger ikke afsat penge til disse bygningsdele, 
og de må derfor være påregnet brugt direkte; den tilsvarende be
regning for (de tungere) grundmurede bygninger indeholder der
imod beskrivelse af og beregning over omkostningerne ved repa
ration og forstærkning af underbygningen: » ... die Mauren sol
cher Keller seynd meist im Brandt tiberblieben, so, dass solche zu 
repariren nur allein auf Maur=Arbeits=Lohn, Kalck und Sand 
ankomt, indem Steine von denen niedergeschlagenen und ab
gebrandten Mauren und Scheidewiinden zur Stelle; auch so es er
forderlich die Keller=Mauren damit zu verstarken, so sich derge
stalt PRÆTER PROPTER und nicht hi:iher samt dene Schor
stein=Mauren des Kellers Hi:ichte betragen kan 80 Rdr.«. 

Sandsynligvis er hovedparten af - om ikke alle - de ældre byg
ninger inden for Københavns gamle voldlinie helt eller delvis op
ført på den tidligere bygningsbestands fundamenter (eksempelvis 
som i fig. 5 .Ol), og under alle forhold vil der kunne findes grund
sten (kampesten) i fundamenter, der er transporteret til byen fra 
Absalons tid og sikkert også før, for at blive brugt igen og igen. 

Hvad angår lovgivningsmæssige krav til fundamenter og deres 
udførelse i københavnsk byggeri, var det således meget begræn
set, hvad der fandtes af fortilfælde i det ældre sæt af byggeregu
lerende bestemmelser, og som kunne lægges til grund for udar
bejdelsen af forslaget til Københavns byggelov af 1856. Det må 
sikkert tilskrives dette forhold, at forslaget, som det forelå fra 
den lovforberedende kommissions side, ikke indeholdt nogen 
selvstændige bestemmelser om fundamenter, og at fundamenter i 
øvrigt kun var omtalt indirekte i en forbindelse - en bestemmelse 
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af naboretlig karakter, hvorefter omkostninger ved »at under
mure Naboens tilgrændsende Muur og derhos paa sin egen 
Grund træffe de Foranstaltninger, som udkræves for at betrygge 
Naboen for de deraf opstaaede Ulemper« blev pålagt den byg
gende i tilfælde, hvor byggearbejder korn dybere end 3 alen un
der terræn (den senere § 79 i loven). 

Imidlertid forekommer denne mangel på krav til bygningers 
fundering i lovudkastet mærkværdig, når det i øvrigt indeholdt 
mange og detaljerede krav til de andre bygningsdele, og krav som 
langt fra alle havde fortilfælde i tidligere lovbestemmelser. Det 
kan derfor være fristende at betragte denne mangel som en ren 
forglemmelse; men det er dog næppe tilfældet, når henses til den 
grundighed, der blev lagt for dagen i den lovforberedende kom
missions arbejde, og som tydeligt fremgår af de til lovudkastet 
knyttede motiver til krav i øvrigt. Det er derfor langt mere sand
synligt, at det er funderingens kompleksitet i kombination med 
den historiske udvikling, der har afholdt kommissionen fra at op
stille krav til fundamenters udførelse - og at man har påregnet at 
den generelle fordring »Ethvert Bygningsarbeide skal udføres 
paa forsvarlig Maade og dertil anvendes gode og paalidelige Ma
terialiern netop måtte finde anvendelse i tilfældet fundering. 

Men på baggrund af de mange og detaljerede krav til de andre 
bygningsdele i lovudkastet måtte savnet af bestemmelser om fun
dering falde i øjnene, og under behandlingen af det i Borgerre
præsentationen tilkom da også bestemmelser om fundering - og 
oven i købet fremsat af et ikke bygningskyndigt medlem (Thea
terrnaler Lund): »Enhver ny Bygning skal opføres paa et Funda
ment, som er forsvarligt i Forhold til Bygningens Størrelse og Be
stemmelse samt til Beskaffenheden saavel af selve Bygningen som 
af Jordsmonnet«. Bestemmelsen indeholdt alle parametre, og var 
så præcis i formuleringen, at der intet kunne føjes til uden derved 
at komme ind på »store Grad af Detail«, som lovforslagets be
stemmelser om de øvrige bygningsdele indeholdt, og som det blev 
så kraftigt kritiseret for. Men åbenbart var formuleringen af den
ne bestemmelse så meget i den »modsatte grøft«, at der under be
handlingen i Rigsdagen fremkom forslag om at give supplerende 
anvisninger om fundamenters udførelse - omend forslaget herom 
var tænkt som værende i »instrux-forrn«, var det dog udtryk for 
en indstilling, som var direkte modsat af den almindeligt hersken
de modstand mod lovforslaget og dets store grad af detaljerede 
fordringer. Og nøjagtig som bestemmelsen var foreslået, blev den 
vedtaget som lov - § 9 i byggeloven af 1856. 

I byggeloven af 1871 forblev bestemmelsen om fundamenters ud
førelse næsten uændret, idet dog » ... Henvisningen til Jordsrnon
nets Beskaffenhed med Hensyn til Fundamentet foreslaas ude
ladt som formentlig overflødig«, som det hed i motiverne til lov
forslaget; og i byggeloven af 1871 blev om fundamenter således 
fastsat(§ 6): »Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, 
som er forsvarligt i Forhold til Bygningens Størrelse, Beskaffen
hed og Bestemmelse«. 

I byggeloven af 1871 tilkom krav om anbringelse af et fugt
standsende lag i »Fundamentsmure paa det Sted, hvor disse træ
de frit frem over Jorden«; kravet var placeret sammen med be
stemmelsen om fundamenters udførelse i denne lovs § 6, selv om 



det ikke primært er sammenhørende med fundamenter, men sna
rere kældervægge. I forbindelse med denne beskrivelse af etage
boligbyggeriet fra anden halvdel af 1800-tallet, hvor fundamenter 
er behandlet som særskilt bygningsdel friholdt af murene, er den 
nærmere omtale af fugtisolering placeret i afsnittet om ydervæg
ge - jvf. side 133 og følgende. 

Med byggeloven af 1889 ændredes affattelsen af kravet fuldstæn
dig (§ 26): »Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, 
som af Bygningsinspektøren erkjendes for forsvarligt for denne 
Bygning«. Der var imidlertid ikke tale om nogen principiel æn
dring i bestemmelsens karakter eller reale indhold, idet det hele ti
den havde været op til bygningsmyndigheden af afgøre eller god
kende funderingen i hvert enkelt tilfælde, hvilket også tydeligt 
fremgik allerede under behandlingen af udkastet til byggeloven 
af 1856 i Rigsdagen: »Det er saaledes ganske vist, at naar § 9 siger, 
at Fundamentet skal være forsvarligt i Forhold til Bygningens 
Størrelse og Bestemmelse og dens og Grundens Beskaffenhed, 
saa er derved intet sagt. Hvad er altsaa Meningen af denne Be
stemmelse? Den, at de, der skulle controllere Arbeidet, maae IN 
CONCRETO bedømme, om efter den Bestemmelse, dette Huns 
har, efter selve Grundens Beskaffenhed o.s.v., dette Fundament 
nu kan ansees for at være solidt«. Den ændrede affattelse af be
stemmelsen om fundamenter i byggeloven af 1889 var alene dikte
ret af ønsket om klart at præcisere hvem der bestemte, hvordan 
fundering skulle foretages, sådan som det fremgår af motiverne 
til forslaget til loven: »Forslagets § 27 (senere i loven § 26), sva
rende til Loven af 1871 § 6, har i lste Stykke udtrykkeligt henlagt 
Prøvelsen af Fundamentets forsvarlighed til Bygningsinspektø
ren, hvis Skjøn saaledes under Recurs til de høiere Bygningsmyn
digheder bliver det afgjørende«. 

Denne ændrede affattelse af bestemmelsen om fundamenter 
og deres udførelse var indeholdt allerede i forslaget til byggeloven 
af 1889, som det blev forelagt Borgerrepræsentationen til udtalel
se i 1878. Under behandlingen her var der forslag om, at give be
stemmelsen større vægt og dermed sikre at de givne forskrifter 
virkelig også blev fulgt ved en tilføjelse: »Naar den Byggende ved 
Fundamentets Udførelse viser gjentagen Uvillie eller Ukyndighed 
i at følge Loven eller Inspektørens Paabud, kan Stadsbygmeste
ren for den Byggendes Regning ansætte et dagligt Tilsyn i den 
Udstrækning, som han anseer for betryggende«. Baggrunden for 
forslaget om denne tilføjelse blev generelt angivet som værende 
den, at »Bygningsinspekteuren ofte møder Uvillie under Udfø
relsen af sin Embedsgjerning og endog er udsat for ligefremme 
Bedragerier, idet de Paagjældende handle imod hans Paabud, 
naar han nødes til at forlade Arbeidsstedet, hvor han jo ikke kan 
opholde sig hele Dagen«, og specelt at det »navnlig var af Vigtig
hed med Hensyn til Fundamentet, thi indfinder den Tilsynsha
vende sig blot en Time efter at Arbeidet er udført, er det som of
test umuligt i en Haandevending at bevise, at det ikke er forsvar
ligt udført«; som understøttelse for udsagnet om »ligefremme 
Bedragerier« blev henvist til et tilfælde, hvor bygningsinspektø
ren var blevet ført bag lyset ved, at der blot var blevet nedlagt 
»Grus og Jord istedet for Skærver og Cement«. 

Det fremgår indirekte af forhandlingerne i Borgerrepræsenta-
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tionen, og det understøttes fra anden side, at det først og frem
mest var bebyggelsen af Voldterrænnet med foranliggende area
ler og Gammelholm, der medførte en forskellig opfattelse af or
det »forsvarlig«, alt efter om det brugtes af de byggende eller af 
bygningsmyndighederne; bundforholdene i disse områder var af 
speciel karakter, og fordrede i mange tilfælde (den dyrere) pæle
fundering eller andre funderingsmåder end de i øvrigt anvendte. 
(Det var i øvrigt på baggrund af denne bebyggelses særlige funde
ringsforhold og dermed et større tilsynsarbejde, at der i 1873 blev 
givet bygningsinspektørerne midler til ekstrahjælp hertil, og som 
i 1876 resulterede i fast ansættelse af bygningsassistenter i hvert 
distrikt). Det var således i afgrænsede områder af byen, at pro
blemerne især fremtrådte; ligesom det var inden for en snæver 
kreds af byggende, man i almindelighed kunne forvente besvær 
med overholdelse af givne forskrifter - hvilket også blev udtrykt 
under behandlingen: » Bygningsinspekteuren kjende i Alminde
lighed de Byggende og de Haandværkere, der anvendes ved Byg
geforetagender, saa nøie, at de kunne vide, i hvilket Tilfælde det 
var nødvendigt for dem at føre et stadigt Tilsyn«. Selv om der var 
mange af borgerrepræsentationens medlemmer, der var for ideen 
om påtvunget tilsyn i det omfang påbud ikke overholdtes af de 
byggende, var der dog flere imod, og forslaget herom blev ned
stemt - en vis og ikke ubetydelig del af borgerrepræsentanterne 
var grundejere, og den merudgift, som et påtvungent tilsyn efter 
forslaget ville have medført, var ikke velset; hertil kom, at kom
munen med indførelsen af bygningsassistentstillingerne havde 
vist en vilje til at udrede denne merudgift; og så var der jo ingen 
grund til, at udgiften blev pålagt de byggende. 

Som nævnt medførte den ændrede affattelse i byggeloven af 
1889 af bestemmelsen om fundamenter og deres udførelse ikke 
ændringer i det principielle indhold - og det var heller ikke tilsig
tet; men hermed blev ansvaret for funderingens udformning en
tydigt placeret hos bygningsinspektørerne, og på en ganske an
derledes kontant måde end det var tilfældet for de andre byg
ningsdeles vedkommende, idet kravene til disse jo var detaljeret 
nedfældet i byggeloven. Under behandlingen af lovforslaget i 
lands- og folketinget var det derfor især bygningsinspektørernes 
store beføjelser i så henseende, der var under debat, uden at det 
dog ændrede bestemmelsens ordlyd. Også efter vedtagelsen af 
loven blev dette særlige ansvar indskærpet bygningsinspektører
ne; af et utrykt referat fra møde på stadsbygmesterens kontor 7. 
januar 1890, hvori samtlige bygningsinspektører deltog, fremgår 
dette ansvar klart: »Med Hensyn til Grundudgravning bemær
kes, at hvis saadan paabegyndes uden Anmeldelse til vedkom
mende Bygningsinspektør falder Ansvaret for mulig forekom
mende Uheld paa den Byggende; i modsat Tilfælde er Ansvaret 
hos Bygningsinspektøren i Henhold til Loven og Instruxen. Det 
er en Selvfølge, at Bygningsinspektøren bør have sin Opmærk
somhed henvendt paa alle forekommende Tilfælde i Distriktet. 
Henlægning af Fundamenter maa ikke paabegyndes, forinden 
Approbation er erhvervet«. 

I konsekvens af den større interesse for fundamenter og deres 
udførelse, blev kravene til byggeandragenders indhold efter byg
geloven af 1889 også skærpet på dette punkt. Hvor der efter byg
gelovene af 1856 og 1871 var fordret »Forklaring over det tilsigte-



de Arbeide« (§ 93, henholdsvis § 77), krævedes herefter »Forkla

ring over det tilsigtede Arbeide, særligt af den Maade, hvorpaa 

Funderingen tænkes udført«. (§ 73). 

Krav til fundamenter i bygningsvedtægten af 1939 var dels ud

trykt i generel form(§ 34, stk. 1): »Enhver ny Bygning skal opfø

res paa et forsvarligt Fundament«, og dels ved en mængde detal

jerede bestemmelser om den nærmere udførelse - sådanne som 

krav om at fundamenter skulle føres til frostfri dybde, være cen

tralt belastede i den udstrækning, det var muligt og i øvrigt udfor

met sådan, at trykket på grunden fordeltes jævnt. 

Hvad angår det generelle krav i bygningsvedtægten af 1939, 

kan det i princip føres helt tilbage til Theatermaler Lunds forslag 

under behandlingen af udkastet til byggeloven af 1856;. og med 

hensyn til de mere detaljerede fordringer i bygningsvedtægten af 

1939 var de ikke anderledes end de administrativt praktiserede 

ifølge de tidligere byggelove - hvilket for så vidt også gjaldt de 

specifikke dimensioneringsregler for fundamenter af beton, som 

i denne vedtægt var opstillet gældende for almindelige (beboel

ses)bygninger opført af murværk og på sædvanlig »god Bygge

grund« (tilladeligt tryk 3 kg/cm'); fundamenter udført efter disse 

regler i bygningsvedtægten af 1939, svarer stort set til de funda

menter, der blev resultatet af de tidligere anvendte regler. 

Som det i byggeloven af 1856 var bestemt, at evt. ekstra funde

ringsarbejder for nabobygninger ved byggearbejder dybere end 3 

alen under terræn, skulle afholdes af den byggende, videreførtes 

det i byggelovene af 1871 og 1889, men i byggeloven af 1889 blev 

det præciseret, at »3-alens grænsen« var at regne til underkant af 

fundamenter, hvor det tidligere havde været flydende udtrykt. 
I byggeloven af 1939 ændredes denne bestemmelse, hvorefter 

naboejendommes ejere kun skulle deltage i udgifterne til evt. ek

strafundering af deres bygninger, såfremt fundamenterne var 

uforsvarlige i henseende til »Udførelse, Vedligeholdelse m.v., 

saavel som naar Fundering af en Bygning, uanset hvornaar denne 

er opført, ikke er i Overensstemmelse med de i Bygningsvedtæg

ten indeholdte Regler«. Hvor en ejer således efter de tidligere 

byggelove havde, hvad der kan betegnes som uinskrænket byg

geret indtil 3 alen under terræn, var denne byggeret efter bygge

loven af 1939 i mange tilfælde indskrænket til frostfri dybde. 

Baggrunden for fremkomsten af denne »3-alens dybde-grund

grænse« i byggeloven af 1856 var dels det almindelige i at indrette 

bygninger med kældre, og dels at »i saadanne Tilfælde ideligen 

opstaae Klager og Besværinger, som under Lovgivningens (dvs. 

den tidligere) fuldstændige Taushed om denne Gjenstand ere 

vanskelige at afgjøre og derved aabnes Leilighed til Chikane og 

Fortrædigelse deels fra den Byggendes og deels fra Naboens Si

de«, som det hed i bemærkningerne til lovforslaget. De 3 alen 

som grænse var bestemt af tidens normale kælderdybde på 2 til 

2 Yz alen og plads herunder til anbringelse af de almindeligt fore

kommende ca. Vz alen høje fundamenter. Bestemmelsen om »3-

alens grænsen« var således indsat i loven for at give klare regler 

for »hvad der i saadanne Tilfælde fra Begges Sider kan fordres, 

og saaledes at vedkommende Bygningsautoritet bemyndiges til 

strax at afgjøre de derom opstaaede Trætter«, idet der ikke der-
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med var foreskrevet andet »end hvad der efter de bygningskyn
dige Medlemmers Erklæring allerede nu i Almindelighed finder 
Sted«, som bestemmelsen var motiveret fra den lovforberedende 
kommissions side. 

Funderingsmetoder 

De almindeligt brugte funderingsmetoder i anden halvdel af 
1800-tallet er i samtidens danske byggetekniske litteratur beskre
vet med meget stor grad af samstemmighed; af denne litteratur 
udmærker L. F. Holmbergs lærebøger om fundering sig naturlig
vis i kraft af hans specielle baggrund og sigte. De er dog ikke mere 
videregående end tidens øvrige, alment beskrivende husbygnings-' 
litteratur hvad angår omtalen af fundering af almindeligt bolig
byggeri, men Holmbergs bøger giver indblik i den tids teoretiske 
og praktiske viden om fundering, hvor den øvrige litteratur så 
godt som udelukkende giver beskrivelser af sædvanlig praksis. 

Følgende fremstilling af forekommende funderingsmetoder er 
citeret fra Holmbergs »Fundering af Bygningsværker. Forelæs
ninger ved den polytekniske Læreanstalt«, der udkom 1876 som 
den første af hans lærebøger i denne kategori; den senere udkom
ne, omarbejdede udgave »Lærebog i Jordarbejde og Fundering« 
(1887) afviger ikke fra denne første, hvad angår almindelig hus
bygningsfundering, og er i øvrigt mest udtryk for en anderledes 
redaktion af stoffet. Holmberg har herefter ordet: 

»Naar man skal opføre et Skur eller en anden Bygning af Træ, 
har man i Almindelighed ikke nødig at nære stor Betænkelighed 
ved at stille Bygningen uden videre på Grundens Overflade. Træ
bygningen er nemlig ikke saa tung, at der kan være synderlig Fare 
for, at Grunden skal give efter under den, og skete det end, saa 
vilde Bygningen i de fleste Tilfælde ingen videre Skade tage der
af. Den kunde maaske blive lidt skæv, og Sammenføiningerne 
kunde maaske hist og her blive lidt utætte, men Sammenhængen 
vilde sandsynligvis dog bevares, og Bygningen kunde i de fleste 
Tilfælde gjøre fuld Tjeneste alligevel. Men Sagen stiller sig helt 
anderledes, naar man skal opføre en Bygning af Murværk. En 
saadan Bygning vil nemlig være mere udsat for at synke, fordi 
den har større Vægt, og den vil ogsaa lide mere ved at synke. 
Synkningen bliver næsten altid noget uensformig, naar den har 
nogen Betydning; Murværket faaer da Rifter og Ridser, der op
hæve dets Sammenhæng, og det sker let, at Bygningen forfejler 
sin Hensigt, ligesom der ogsaa haves Exempler paa, at den kan 
styrte sammen. I alle de Tilfælde, hvor Grunden, hvorpaa en 
Bygning af Murværk skal opføres, ikke netop er fast Klippe eller 
har en klippelignende Fasthed, bør der derfor træffes Foranstalt
ninger, der kunde forhindre eller formindske Synkningen. 

Om dem skal der her være Tale. 
Som Indledning dertil gives her en kort Oversigt over Beskaf

fenheden af de Midler, der staae til Raadighed for at naae Maalet. 
A. Et af de vigtigste Midler bestaaer i, at man graver den øver

ste Jord bort og stiller Bygningen paa Bunden af den derved dan
nede Grube, Byggegruben. Dette vil naturligvis svare fuldkom
men til Hensigten, ifald man ved Udgravningen naar til den faste 



Klippe, og det vil aabenbart ogsaa ellers forøge Sikkerheden, for
saavidt det i Reglen er sandt, at de dybere Jordlag, der ikke have 
været udsatte for Vejrligets Paavirkninger, for Bearbejdning med 
Plov o.s.v., have bevaret en større Fasthed end de øvre. Men der 
opnaaes i Virkeligheden en meget større Sikkerhed herved; thi det 
kan vises, at Jordens Bæreevne i de fleste Tilfælde maa tiltage 
med Dybden, selvom Jorden ikke har anden Beskaffenhed nede 
end oppe. I al usammentrykkelig og tæt lejret Jord maa Bæreev
nen nemlig voxe med Vejen, som Jorddelene maae bevæge sig 
igjennem, for at Synkning kan finde Sted, og denne Vej er netop 
Bygningens Dybde under Grundens Overflade. Desuden skal jo 
ogsaa den Gnidningsmodstand og Kohæsion, som modsætter sig 
en Bevægelse, overvindes, for at denne kan foregaae. Gnidnings
modstanden er især betydelig i Sand, mindre kjendelig i Ler og 
lignende lettere forskydelige Jordarter, men indeholde disse kun 
lidt Vand, er Kohæsionen i dem ikke ubetydelig.« (Herefter er re
fereret forsøg over sands og lers bæreevne, foretaget af tyskeren 
Hagen, hvoraf er udledt at sands bæreevne vokser med dybden i 
2. potens, mens lers bæreevne kun vokser med dybden i 1. potens 
- under samme, nærmere angivne forhold i øvrigt.) »Det anførte 
viser, at man i Sand og Ler - naar dette er stivt - stedse tør vente 
at kunde forebygge en Bygnings Synkning ved at gaae i Dybden 
med den, men tillige, at den attraaede Sikkerhed vil naaes med 
ringere Dybde i Sand end i Ler. 

Men der forekommer ogsaa andre Slags Jord end de af Hagen 
undersøgte. Ler forekommer saaledes, og især i Marsken, i en 
stærk udblødt Tilstand, i hvilket Tilfælde det kaldes Slik i Mod
sætning til den stive Ler, som gives Navn af Klæg. Slik ligner me
re en Vædske end en Jordmasse, og i en Vædske vil et svømmende 
Legeme synke saa dybt, at den fortrængte Vædskemasse faaer 
samme Vægt som Legemet. Dette vil tilnærmelsesvis kunne gjæl
de om Bygninger opførte paa et Sliklag. Har Bygningen større 
Vægt end et ligesaastort Rumfang Slik, saa vil Hvile følgelig først 
kunne indtræde, naar Slikken er helt fortrængt og Bygningen har 
fundet Plads paa det underliggende fastere Lag. Indeholder Sand 
og Ler mange organiske Levninger, altsaa ere de af en saadan Be
skaffenhed, at vi maae betegne dem som Slam eller Dynd, blive 
de farlige som Byggegrund ikke blot derved, at saadanne Masser 
let udblødes af Vand, men ogsaa derved, at Tilstedeværelsen af 
de organiske Levninger gjør Massen sammentrykkelig. 

Kan man i de allerfleste Tilfælde sikre en Bygning imod at syn
ke ved at grave en tilstrækkelig dyb Byggegrube for den, saa er 
det dog ingenlunde givet, at man gjør Ret i at søge Sikkerheden 
opnaaet ved dette Midde!. 

Dog maa man i ethvert Tilfælde, hvor Grunden er af den Be
skaffenhed, at Vejrligets Forandringer og navnlig Frosten kan 
indvirke paa den, ikke undlade at gaae saa dybt med Bygningen, 
at denne derved kan blive sikret imod Indvirkninger af denne 
Slags. Frosten virker skadelig derved, at Vandet i Grunden udvi
der sig idet det fryser, saa at denne altsaa løfter Bygningen, hvor
efter Bygningen saa maaske igjen kan synke, naar Tø indtræder. 
Man har under vore Forhold Exempler paa, at Frosten er trængt 
henved 4 Fod ned i Grunden, og dette maa derfor anses for at væ
re den Dybde, til hvilken man maa gaae, ialfald med en Bygnings 
Ydermure, hvis den skal være fuldstændig sikret imod at lide ved 

197 



Fig. 5.02. Fundering på murede banketter (L. F. 
Holmberg: »Fundering af Bygningsværker«, 1876). 

Fig. 5.03. Fundering på grundsten (L. F. Holmberg: 
»Fundering af Bygningsværker«, 1876). 

Fig. 5 .04. Fundering på slyngværk (L. F. Holmberg: 
»Fundering af Bygningsværker«, 1876). 
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Frostens Virkning paa Grunden. De indre Mure i en større Byg
ning ville som oftest allerede være sikrede i ringere Dybde imod 
Frostens Virkning. 

De Omstændigheder, der kunne være til Hinder for at blive 
staaende ved det her betragtede Midde! ere: 

I. Jordarbejdet bliver maaske for kostbart; Bekostningen vil 
nemlig voxe med Dybden, til hvilken Byggegruben skal udgraves. 

2. Byggeudgifterne blive maaske for store, idet Højden af Byg
ningens Mure jo vil voxe med Dybden. 

3. Tørlægningen bliver maaske for bekostelig. Der plejer nem
lig at være en i Forhold til Byggegrubens Dybde svarende Mæng
de Vand at fjerne af den. 

4. Grunden løsnes maaske ved Tørlægningen; thi naar Vand
spejlet i Byggegruben sænkes, strømmer der nyt Vand til fra Bun
den og derved kan denne løses og berøves en Del af sin Bæreevne. 

Heraf følger, at det er dels Hensynet til Udgifterne ved Bygge
foretagendet og dels Hensynet til, at den attraaede Sikkerhed dog 
muligen ikke vil kunne naaes, der kan afholde fra at gaae til
strækkeligt i Dybden. At man undertiden kan formindske nogle 
af Udgifterne ved at fundere Bygningen paa enkelte Piller, imel
lem hvilke der da indskydes Hvælvinger, maa her nævnes. Men 
meget ofte ser man sig om efter andre Midler for at sikre Bygnin
gen imod at synke. 

Til disse hører: 
B. At forstørre den Bygningen bærende Flade. Det er klart, at 
den Vægt, der kommer til at hvile paa hver Overfladeenhed af 
den bærende Del af Grunden, vil formindskes i samme Forhold, 
som denne udvides. Men med den større Bæreflade opnaaes som 
oftest tillige en større Bæreevne, idet Vejen, ad hvilken Jorddele
ne maae bevæge sig, for at Bygningen kan synke, bliver gjort 
længere med det samme. Sikkerheden voxer derfor ordentligvis i 
et stærkere Forhold end den bærende Flade. 

Man forstørrer den bærende Flade paa forskjellige Maader: 

Ofte giver man i dette Øjemed en Bygnings Mure Banketter un
der Jorden (fig. 5.02), eller 

2. man funderer paa Grundsten, d.e. store og flade, men dog 
kun raa Sten, anbragte i et tæt sluttet Lag under Bygningen, ræk
kende noget udenfor Murene, saaledes som Figur 5.03 viser, eller 

3. man funderer paa et Sandlag, der ligesom Stenlaget rækker 
noget udenfor Murene, eller endelig, 

4. funderer paa et Slyngværk, d.e. en Tømmerforbinding, der 
lægges paa Byggegrubens Bund og hvorpaa Bygningen stilles 
(fig. 5.04). Den er. da naturligvis noget bredere og længere end 
Bygningen. I de Tilfælde, hvor Bygningen indeholder flere fra 
hinanden adskilte Mure, kan en forøget Sikkerhed opnaaes ved 
at lade den Del af Grunden, der ligger imellem Murene, komme 
til at bære en Del af Vægten. Slyngværket bliver da bygget gjen
nemgaaende under hele Bygningen. Det samme kan ogsaa opnaa
es ved at indskyde omvendte Hvælvinger imellem Murene, som 
nedenstaaende Figur (5.05) viser. 

Istedenfor at søge Bygningen sikret ved at forstørre den bærenc 
de Flade, har man ogsaa søgt at sikre den ved: 

C. At pilotere under Bygningen. Pælene under Bygningen for
bindes gjerne med hinanden ved noget Tømmer, paa hvilket der 
anbringes et Dæk, og man kalder hele dette Komplex af Tømmer 



Fig. 5.05. Fundering med jordbue (L. F. Holmberg: 
»Fundering af Bygningsværker«, 1876). 

. 
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Fig. 5.06. Fundering på pæle (L. F. Holmberg: »Fun
dering af Bygningsværker«, 1876). 

et Pæleværk (fig. 5.06). At et Pæleværk vil kunne forhindre en 

Bygnings Synkning, naar dets Pæle staae med Spidserne paa et 

fuldkommen fast Lag, er let at forstaae, men det vil ogsaa kunne 

forhindre Synkning, hvor der ikke findes et saadant Lag i Grun

den. Vel ville Pælene da ikke kunne faae en absolut fast Stilling. 

Har man rammet dem saa dybt, som man kan med et vist Ramslag 

og en vis Faldhøjde, saa kan man ramme dem endnu dybere ved 

at bruge et større Ramslag eller en større Faldhøjde, men da det 

jo kun er en begrænset Bæreevne, som forlanges, og Modstan

den imod Nedsynkning voxer med Dybden og Pælenes Antal, saa 

vil den Sikkerhed, som Bygningen forlanger, ordentligvis dog og

saa da kunne tilvejebringes. Men man maa ikke vente, at de Van

skeligheder, der kunne fremstaae ved en stærk Vandtilstrømning 

til Gruben, hvis denne blev udgravet til den Dybde, til hvilken 

Pælespidserne række ned, helt ville udeblive; thi naar en Pæl 

rammes igjennem en Grund, der indeholder et eller flere vandfø

rende Lag, finder Vandet en lettet Adgang til Gruben langs Pæle

nes Sider. Man har undertiden set en Kilde fremstaae ved hver 

Pæl, der rammedes, og Vandtilstrømningener undertiden bleven 

saa overvældende, at man har maattet ophøre med Ramningen. 

Forsaavidt man da kunne falde paa at stille Bygningen dels paa 

Pæleværk og dels paa et samme supplerende Slyngværk, vilde 

man ikke handle rigtigt; thi Slyngværket vil ikke kunne forhindre 

Synkning saaledes som Pæleværket, men kun formindske den, 

og den samtidige Brug af Pæleværk og Slyngværk under samme 

Bygning vilde altsaa Jet afstedkomme Fare for denne. 

Ikke sjeldent er det nødvendigt, ogsaa hvor de under B og C 

omtalte Midler bruges, at udgrave en Byggegrube til større Dybde 

end den under A nævnte mindste, nemlig 4 Fod. Bruges der Træ i 

Fundamentet (Slyngværk og Pæleværk) kan dette ske af Hensyn 

til Træets Varighed. Denne er nemlig mindst, naar det afvexlende 

udsættes for Fugtighed og Tørke, større stadigt i tør Luft, men 

endnu større stadigt i Vand. Man maa derfor bringe disse Funda

menter saa dybt ned, at Træet stadig er under Grundvandets 

Overflade og altsaa udgrave Byggegruben med en dertil svarende 

større Dybde. Den særegne Anvendelse, der kan ønskes gjort af 

Bygningen, kan undertiden betinge en dybere Fundering. Dette 

indtræffer f.Ex., naar en Bygning skal forsynes med dyb Kjæl

der.« (herefter er beskrevet de særlige forhold, der gør sig gæl

dende i forbindelse med fundering af mere specielle bygværker 

og under særlige betingelser i form af stor dybde og/ eller under 

vand). »For at kunne vælge den hensigtsmæssigste Funderings

maade i hvert foreliggende Tilfælde, maa man kjende Grundens 

Beskaffenhed. Findes der andre lignende Bygninger i Nærheden, 

kan man derfra hente nogen Vejledning med Hensyn til Valget af 

Funderingsmetoden for den nye Bygning, men saadanne Bygnin

ger kunne mangle, og selv om de ikke mangle, kan undertiden 

Grundens Beskaffenhed mærkelig forandre sig paa ganske korte 

Afstande, saaledes som Tilfældet er paa Fæstningsterrainet ved 

Kjøbenhavn, hvor ofte fast Grund kan findes tæt ved opfyldt og 

ikke synderlig sikker Grund til Bygningers Opførelse. 

En selvstændig Undersøgelse af Byggegrundens Beskaffenhed 

vil derfor ofte behøves. Til dens Iværksættelse kan man bore eller 

grave Brønde, med Hensyn til hvilke der henvises til »Jordarbej

de«, hvor Brøndboring og Brøndgravning ere omtalte. Her erin-
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dres blot om, at man ved disse Arbejder faaer en Forestilling om 
Grundens Fasthed, hvad jo her bliver det væsentligste, ved at 
lægge Nøje Mærke til den Hurtighed og Lethed, hvormed Borin
gen og Gravningen skride frem. Men man kan ogsaa faae nogen 
Vejledning alene om Grundens Fasthed ved Ramning af Prøve
pæle og ved Brug af Sonderstagen. Denne er en med en lang, 
slank Spids forsynet Stage, som trykkes ned i Grunden og deref
ter trækkes op. De Modstande, der blive at overvinde, give nogen 
Vejledning med Hensyn til Fastheden, ligesom de Modstande, 
der give sig tilkjende ved Ramningen af en Pæl. Der hører imid
lertid nogen Erfaring til for herefter at gjøre rigtige Slutninger 
med Hensyn til en Grunds Fasthed og Bæreevne.« 

Når der til Holmbergs indledningsvise, foran citerede gennem
gang af funderingsmetoder føjes brugen af beton til funderings
arbejder - der kun var sporadisk forekommende i første del af 
den her omhandlede periode, men som fandt stigende anvendelse 
op mod århundredeskiftet, hvor betonen var blevet så godt som 
enerådende - er listen over forekommende funderingstyper og 
-materialer komplet, hvad angår det almindelige (etagebolig) 
byggeri fra sidste halvdel af 1800-tallet. 

Grundlaget for valg af funderingsmetode og fastlæggelse af fun
damenters nærmere udformning var i praksis alene baseret på er
faringsmæssig viden om de forskellige jordarters bæreevne. Ud
fra en grov opdeling i fast og blød bund som baggrund for valg af 
funderingsmetode beskriver Holmberg i sin ovenfor citerede læ
rebog fra 1876 under hvilke betingelser grus/sand og ler kan be
tragtes som fast bund: 

»Foruden fast Klippe kan ogsaa opskyllet Land (Grus, Sand, 
Ler og Blandinger heraf) nu og da betragtes som fast Grund. Det 

· er dog strax klart, at disse Jordarter, der mer eller mindre kunne 
gjennemtrænges af Vand, ikke ere frostbestandige; altsaa maa 
man stedse gaae 4 Fod ned i dem. Vi maae nærmere betragte dem. 

Grus er en usammentrykkelig Masse, men det kan sættes i Be
vægelse af rindende Vand, naar dette har en Hastighed af 2 Fod 
eller derover i Sekundet, eller der er en Trykhøjde til Stede, der 
kan give denne Hastighed, og Bevægelse er mulig. Er man nu end 
sikret imod saadanne Bevægelser af Gruskornene, kan man dog 
kun anse det for fast, naar det er i et tilstrækkeligt mægtigt Lag, 
hvortil for en af Murværk opført Bygning maaske fordres mindst 
20 Fod. Er Laget mindre tykt, maa det underliggende Lag kunne 
erstatte i Soliditet, hvad det overliggende mangler. Tørlægningen 
er i Grus ofte vanskelig, og man lægger da tidt et Betonlag over 
Gruset. 

Sand kan kun betragtes som usammentrykkeligt, naar det in
deholder saa meget Vand, som er tilstrækkeligt til at udfylde Mel
lemrummene i det tørre Sand. Det indtager større Rum baade 
med mere og med mindre Vand. Hvad der dog mest gjør Bygnin
gens Stilling paa Sand noget mislig, er at Vandet allerede ved 1 
Fods Hastighed i Sekundet eller en dertil svarende Trykhøjde kan 
sætte Sandskornene i Bevægelse. Det er dog kun ved middelfint 
Sand, at det stiller sig saaledes; ved endnu finere Sand gaaer det 
endnu lettere. Naar der ved Tørlægning af en Byggegrube i Sand 
strømmer Vand til franeden, bliver den usikker, og er Sandet fint, 



faaes maaske det saakaldte Flydesand. I denne Form har Sandet 
næsten ingen Fasthed; en Sten synker ned deri, og en Pæl lader 
sig ramme med Lethed deri, men standser man med Ramningen, 
er det vanskeligt, at faae den rammet dybere ned, ligesom det og
saa er vanskeligt at faae den trukket op igjen. Man udgraver un
dertiden i Sandet Grund Byggegruben delvis, ligesom man da og
saa funderer og opfører Bygningen delvis; derved formindskes 
Vand tilstrømningen og tillige Faren for, at der skal fremstaae Fly
desand. I Sand- undertiden ogsaa i Grus - kan man gjøre Brug af 
de saakaldte Spundsvægge, d.e. Vægge af Tømmer eller Planker, 
hvis enkelte Stykker gribe ind i hinanden med Fjer og Not. En 
saadan Væg er dog vanskelig fuldkommen tæt, den kan tilmed 
kun gives en vis Højde, og den virker selvfølgelig ikke til større 
Dybde. I Sand kan atter Betonlag bruges i større eller mindre 
Omfang. Det maa bemærkes, at Sandlaget ligesom Gruslaget 
maa have en tilstrækkelig Mægtighed. 

Ler er væsentlig forskjellig fra Sand; det har tildels Egenskaber 
modsatte Sandets. Er det fast aflejret og temmelig tørt, har det en 
ikke ringe Bæreevne. Leret er ikke let igjennemtrængeligt for 
Vand, og det bruges derfor ofte til at tætte med, men det er hyp
pigt blandet med Sand, tidt i Lag eller Aarer, og Vandet trænger 
da forholdsvis let igjennem det og udbløder det maaske med det 
samme. I det stive Ler og saadant, der indeholder meget lidt 
Vand, er Pæleramning meget vanskelig, men Pælene vige lettere 
for et hvilende Tryk, skjønt det ved Ramningen frembød stor 
Modstand. Det gjælder da ofte om at afskjære Vand tilstrømnin
gen, og man kan da bruge Spundsvægge. Blødt Ler kan man un
dertiden bringe i en Tilstand af større Bæreevne ved at belaste det 
med en tilstrækkelig stor Dynge Sand eller Grus, som man saa la
der hvile derpaa i nogen Tid.« (herefter gives eksempler på sådan
ne metoders anvendelse forskellige steder i udlandet) »Paa Ste
der, hvor det bløde Ler findes som et tyndt Lag, og det hviler paa 
en fast Grund, har man komprimeret det ved at drive Murbrok
ker og Grus med et Ramslag ned deri.« (her følger en nærmere 
beskrivelse af sådanne grundforbedringsmetoders anvendelse 
ved pakhuses opførelse i Bremen) »l Venedig hvor lignende For
hold forekomme, rammer man Smaapæle i stort Antal ned i Le
ret og bygger saa paa dem, hvilket ligeledes viser sig at gaae godt. 
Hvad angaaer Blandinger af Grus og Sand med Ler, har man ikke 
meget at tilføje om dem. Tilstedeværelsen af Ler i Sand og Grus 
berøver Sandets og Grusets Partikler noget af deres Bevægelig
hed. Har Blandingen imidlertid ikke mere Ler, end at Mellem
rummene kunne fyldes dermed, tør den siges at afgive en meget 
sikker Grund; den vil ofte være bedre end om de enkelte Bestand
dele forekom i ublandet Tilstand. Anderledes er forholdet naar 
der er en større Mængde Ler, ligesom det overhovedet ikke gjæl
der, at Grunden er sikker, naar den indeholder Ler og fint Sand. 
Endnu maa bemærkes med Hensyn til opskyllet Land, at Sand, 
Grus, Ler og· Blandinger selvfølgelig kunne komme i Bevægelse 
ved Skred. Medens vi ved fast Klippe kunde sige, hvorledes et 
Skred - om det overhovedet var muligt - maatte vise sig, kan ved 
Sand, Grus o.s. v. Bevægelse ske i alle Retninger. Man maa derfor 
aldrig fundere tunge Bygninger nær ved en Skrænt, og kan det 
ikke undgaaes maa man gaae ned i Dybden, saa at Fundamentet 
ikke befinder sig i nogen stor Afstand over det laveste Punkt. 
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Vinklen, som en Linje fra Fundamentet danner med Horizonten, 
maa i Almindelighed ikke være større end 20°, naar man skal væ
re sikret imod Skred. Friktionsvinklen er ved de fleste Jordarter 
større men de mulige Vandbevægelser spille her en stor Rolle. 
Paa Opfyldninger, der kunne sætte sig, tør man naturligvis ikke 
opføre tunge Bygninger.« 

Samtidens øvrige forfattere af byggeteknisk litteratur giver be
skrivelser tilsvarende Holmbergs af disse jordarter med lignende 
vurderinger af deres bæreevne, og ligesom i det tidligere citerede 
er beskrivelserne holdt i generel form og kun med angivelse af få 
mere håndgribelige anvisninger, som f.eks. at 4 fods dybde kan 
regnes for at være sikring nok mod frostbeskadigelse af funda
menter. 

Med hensyn til den beskrevne fordring om »tilstrækkelig 
Mægtighed« af lagene af de nævnte jordarter oplyses således 
kun, at man i almindelighed kan regne et 6-8 fod tykt, fast sand/ 
gruslag og et 12-14 fod tykt, fast lerlag som værende i stand til at 
bære »svære Bygninger«, sådan som det eksempelvis er udtrykt i 
»Lærebog i Fundering« af A. Thortsen fra 1882. 

Hvad angår mere præcise angivelser af jordarternes trykstyr
ke, som baggrund for dimensionering af fundamenter på god el
ler fast grund, oplyses af Thortsen i samme bog: »Tykkelsen af 
Fundamentet bør bestemmes med tilbørligt Hensyn til Grundens 
Beskaffenhed og til Vægten af den Mur, der hviler paa Funda
mentet. Underfladen maa i ethvert Fald gjøres saa stor, at den 
Vægt, der kommer til at virke paa den, fordeles saa meget, at 
Grunden med fuld Sikkerhed kan taale Trykket. Til hvor stort 
Tryk man kan gaae ved almindelig god Byggegrund, lader sig 
vanskeligt bestemme, naar den ikke bestaaer af en Klippeart, hvis 
Styrke er bekjendt. For fast Grus, Sand og Ler kan i Gjennemsnit 
et Tryk pr. Kvadrattomme paa 50-55 Pund antages for tilladeligt. 
Naar Trykket pr. Kvadrattomme i selve Muren er større, bliver 
det altsaa nødvendigt at gjøre Fundamentet bredere end Mur
stammen, hvad man i øvrigt altid vil være tilbøjelig til af Hensyn 
til Stabiliteten.« 

En klassificering af de anvendte begreber god/dårlig eller fast/ 
blød byggegrund ved angivelse af tilladeligt tryk pr. fladeenhed 
synes først at være fremkommet i 1890'erne; i en notits i »Den 
tekniske Forenings Tidsskrift« fra 1892 omhandlende beregning 
af betonfundamenter, er gengivet retningslinier for klassificering 
af grundens bæreevne, som stort set svarer til de senere gældende 
efter ingeniørforeningens Normer for Husbygningskonstruktio
ner af 1916. Det hedder herom i denne notits: »Grundens Bæreev
ne er det vanskeligere at sætte i Værdi, men da det her gælder om 
i en usædvanlig høj Grad at være paa den sikre Side, kan en 
Unøjagtighed ogsaa forsvares, naar man blot er sikker paa ikke 
at regne for højt. I saa Henseende synes det som om, man nu har 
fastslaaet er regne 50 Pund pr. Kvadrattomme (3,6 kg/cm') for 
en i alle Henseender god Byggegrund (tæt Sandlag af mindst 6 
Fods Tykkelse), at regne 30 Pund pr. Kvadrattomme (2,2 kg/ 
cm') for en mindre god Byggegrund (fast Ler, sandblandet Ler) 
og endelig at regne 10 Pund pr. Kvadrattomme (0,7 kg/cm') for 
en maadelig Grund (fast Mose eller Eng, vandmættet Flyvesand, 
fast Opfyldning af nyere Oprindelse).« 



Set med nutidens øjne kan det således umiddelbart virke som om, 
der har været knyttet en høj grad af usikkerhed til den nærmere 
afgørelse af funderingsmetode og dimensionering af fundamen
ter, fordi vi i dag er vant til at arbejde abstrakt ved hjælp af præ
cist fastsatte normer og målte værdier udtrykt talmæssigt. Men 
sådan har det næppe været opfattet af samtiden, idet praktisk er
faring og lokalkendskab den gang spillede en langt større rolle 
end i dag, samtidig som problemløsninger den gang i højere grad 
var konkrete arbejdsprocesser nært knyttet til praksis. Hertil 
kommer så det særlige forhold, at den her omhandlede bygnings
masse inden for ret snævre grænser udgør en næsten konstant 
størrelse, bestemt ved ensartet materialevalg og byggeteknik, og 
ved størrelsesforhold som kun udviser mindre afvigelser; de tryk
spændinger, der optræder i de nedre dele af etageboligbyggeriets 
bærende vægge er derfor på det nærmeste faste størrelser, og 
hvad der især er af betydning er, at det er relativt små størrelser, 
der er tale om. 

I henseende til faktisk forekommende bundforhold på det ter
ræn - Brokvartererne - hvor denne bygningsmasse fortrinsvis er 
opført, kan der ligeledes tales om en vis grad af konstans, og på 
grund af dets oprindelighed har der eksisteret rimelige mulighe
der for i de fleste tilfælde at kunne udpege opråder, hvor bæreev
nen afveg radikalt. Dette terræn havde for størstedelens vedkom
mende enten ligget uberørt hen eller været dyrket, og det var få 
steder der fandtes mere sammenhængende bebyggelse. Fyldmas
serne var derfor af mindre og nogenlunde jævn tykkelse, og de 
underliggende lag uberørte, ligesom der kun i meget lille omfang 
fandtes rester fra tidligere byggeri og tilhørende anlæg i form af 
(tilkastede) brønde, gruber osv. - det var i så henseende helt mod
sat af forholdene inden for Voldene. Her var fyldmasserne uho
mogene og af langt større tykkelse (mange steder 4-5 meter), 
mængden af rester fra århundreders byggeri var enorm og byg
ningerne i vid udstrækning opført på levninger fra de forrige. 

De jordlag der altovervejende har været aktuelle i forbindelse 
med fundering af det københavnske etageboligbyggeri fra sidste 
halvdel af 1800-tallet, består af istidsaflejringer, hvori for en del 
af områdets vedkommende indgår lag af hævet havbund fra Li
torinatiden; det er jordarter som grus, sand og ler i mere eller 
mindre ren form, altså svarende til hvad der hos Holmberg foran 
er beskrevet som »opskyllet Land«. Det som efter Holmbergs ter
minologi er »fast Klippe« findes i Københavnsområdet i form af 
Saltholmskalken, men dette lag er beliggende så dybt, at det kun i 
meget begrænset omfang direkte har tjent som funderingslag. 
Hertil kommer så de særlige områder, hvor de øvre jordlag var 
dannet af samtiden selv ved opfyld, det gælder f.eks. Voldterræ
net og Gammelholm. 

Den københavnske bygningsinspektør, arkitekt P. Bredahl
Christensen har gennem en menneskealder indsamlet oplysninger 
om bundforholdene rundt om i København i forbindelse med sin 
embedsgerning, og han har sammenfattet sine iagttagelser over
sigtligt, men alligevel meget detaljeret på et kort over Køben
havnsegnen, der er offentliggjort i »Meddelelser fra Københavns 
Bygningsvæsen« nr. 1, 1963. 

Som arealerne rundt om København henlå i midten af det for
rige århundrede, da bebyggelsen af Brokvartererne begyndte, 
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Fig. 5.07. Eksempel på bygningsassistenternes rappor
ter over byggeriers indledende stadier; her er grunden 
bedømt som »fast lerbund« og fundamenterne udført 
af murværk i 5 skifters højde og I sten bredere end de 
mure de bærer. 
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kunne de allerfleste af dette korts oplysninger, hvad angår pla
cering af moser, søer, vandløb, ler- og grusgrave, iagttages direk
te; og hvad der ikke således direkte kunne ses, ville i mange tilfæl
de kunne afsløres af lokalt anvendte, uofficielle stednavne. En
delig kunne der - omend i mere begrænset omfang i starten af pe
rioden - hen tes oplysninger om jordbundens bæreevne i de tilfæl
de, hvor bebyggelse fandtes. 

Men det egentlige grundlag for bedømmelsen af jordbundsfor
holdene dengang og den formodede bæreevne har været det vi
denlager, der op byggedes i takt med bebyggelsens vækst, og som 
samledes hos bygningsmyndighederne. 

Med Københavns byggelov af 1856 var bygningsmyndigheden 
blevet organiseret således at 3 fastansatte bygningsinspektører 
varetog tilsynet med byggeriet i hver deres del af byen, hvoraf den 
ene havde byen inden for voldene - herunder Christianshavn -
som sit tilsynsområde, mens de »udenbys Grunde« var delt i et 
vestre og et østre inspektorat. Når bortses fra en hektisk byggeak
tivitet på de frigivne arealer i midten af 1850'erne, har det nogen
lunde jævnt stigende nybyggeri gennem det næste årti åbenbart 
ikke været større, end at det kunne varetages af de 2 bygningsin
spektører, og først i starten af 1870'erne blev et tredie udenbys in
spektorat etableret - senere igen kom flere til. 

Imidlertid kom en stor del af nybyggeriet i 1860'erne og 
1870'erne til at omfatte Gammelholm og det 1867 frigivne Vold
terræn, og de særlige funderingsproblemer i disse områder nød
vendiggjorde større tilsynskapacitet end bygningsinspektørerne 
kunne overkomme. I 1873 og de følgende år bevilgedes bygnings
inspektørerne derfor en mindre fast sum til ansættelse af midler
tidige kontrollanter ved byggearbejders fundering i disse områ
der, og i starten af 1876 resulterede det i, at der blev oprettet faste 
bygningsassistentstillinger i hvert af inspektoraterne. 

Den viden om jordbundsforholdene, som bygningsinspektø
rerne dengang oparbejdede gennem deres tilsyn med byggeriet, 
forblev dog deres personlige ejendom, idet der, så vidt det vides, 
ikke foreligger skriftlig videregivelse af denne viden. Det samme 
gælder for så vidt også bygningsassistenternes viden herom, men 
i deres tilfælde findes dog skriftlige efterladenskaber: I hvert fald 
fra begyndelsen af 1880'erne udfærdigede bygningsassistenterne 
rapporter over de indledende faser af hver byggesag, og af disse 
rapporter (der som regel vil være at finde i byggesagsarkivet bi
lagt de enkelte byggesager) fremgår bedømmelsen af byggegrun
dens bæreevne ved udtryk som f.eks. »fast Lerbund« eller »fast 
Sandbund« - uden at det dog er redegjort på hvilken måde be
dømmelsen er foretaget - jvf. fig. 5.07. 

Ligeledes fremgår det af bygningsassistenternes rapporter, 
hvordan fundamenterne er udformet. I alle tilfælde, hvor der er 
konstateret »fast« bund ved byggegrubens udgravning er an
vendt fundamenter af murværk eller beton, og i de områder af 
byen, hvor der ikke fandtes fast bund inden for almindelig ud
gravnings- og dermed funderingsdybde, anvendtes pælefunde
ring; omend det forekommer, er det næppe sandsynligt, at der 
skulle være gjort brug i nogen større udstrækning af de fun
deringsmetoder, hvor fundamenterne ikke er ført i bund, og be
lastningerne derfor er søgt udbredt over et større areal, sådan 
som det er tilfældet ved anvendelse af slyngværker eller jordbuer. 



Hvad angår mulighederne for at nå fast bund inden for almin
delig udgravningsdybde, skal det tages i betragtning, at langt den 
overvejende del af det københavnske etageboligbyggeri fra an
den halvdel af 1800-tallet er indrettet med kælder. Kælderdybder
ne er i praksis standardiseret til enten ca. 2 eller 4 alen under ter
ræn. Den 2 alen dybe kælder er typisk forekommende i det 5-
etages byggeri frem til 1890, og som regel foranlediget af, at kæl
deren skulle kunne bruges til beboelse evt. i forbindelse med er
hverv. Den 4 alen dybe kælder er almindelig i det 6-etages byggeri 
før 1890, fordi der efter byggelovenes højdebestemmelser med de 
6 normaletager ikke var mulighed for at indrette »høje« kældre. 
Efter 1890, da byggeloven af 1889 havde sat ret snævre rammer 
for indretning af kældre til beboelse, er der lidt større variation i 
kælderdybderne, men almindeligvis er der tale om kælderdybder 
på mere end 2 alen. Allerede på grund af kældrene er fundamen
terne i Brokvarterernes etageboligbyggeri derfor i almindelighed 
under »fyldmassedybde«, og under alle forhold under faregræn
sen for op frysning. Hvad angår fyldmasser stiller det sig derimod 
anderledes i opfyldte områder som f.eks. Voldterrænet og Gam
melholm, men i øvrigt generelt set i »byen inden for Voldene«, 
som tidligere omtalt. 

Som en grov rettesnor kan man derfor udgå fra, at der i Bro
kvartererne er anvendt fundamenter af murværk eller beton, og 
at der i områder, som de ovenfor særlig nævnte, er anvendt pæle
fundering. Men det er klart at lokale forskelle kan optræde, og 
således vil der f.eks. kunne findes pælefundering langs Søerne, li
gesom det sandsynligvis vil være tilfældet andre steder, hvor der 
før har været sø- eller moseområder. Men det er under alle for
hold klart, at det må være en selvfølge, at et så vigtigt punkt som 
en bygnings funderingsmåde, må gøres til genstand for nøjere 
undersøgelser i tilfælde, hvor der påregnes indgreb i de bærende 
bygningsdele. 

Med baggrund i det københavnske etageboligbyggeris ensartet
hed, både hvad angår bygningernes størrelse og deres konstruk
tions- og materialevalg, er der på det nærmeste tale om konstante 
belastningsforhold, og derfor også en tilsvarende ensartethed i 
fundamenters udførelse under lige bundforhold i øvrigt; i hen
seende til denne bygningsmasses konstruktive opbygning er året 
1890 dog skelsættende, hvilket skyldtes de udstrakte krav om 
brug af grundmur til bjælkelagsbærende indervægge og vægge 
omkring trapper efter byggeloven af 1889. I byggeriet før 1890 
med indvendige vægge af bindingsværk er alle vægge, som er ført 
i bund, bærende - omend i forskellig grad; i byggeriet efter 1890 
er de bærende indvendige vægges antal indskrænket betydeligt i 
forhold til tidligere. 

Tidens almindeligt brugte dimensioneringsregler for funda
menter af murværk eller beton var, som eksempelvis gengivet i 
»Forelæsninger over Huusbygningskunsten« (1879) af E. J. Som
merfeldt: »Fundamentets Bredde (Tykkelse) maa afpasses efter 
Undergrundens Beskaffenhed og efter Tykkelsen af den Muur, 
der hviler derpaa. Minimumstykkeisen for Fundamentet er netop 
at give det samme Tykkelse som den derpaa hvilende Muur. Naar 
Fundamentet er meget lavt og Grunden særdeles god, kan man 
undertiden nøies hermed; men i Almindelighed vil der dog for al-

205 



Fig. 5.08. Fundering af 2 stens tykke ende- og bagmu
re op til skellinie med de sædvanligt forekommende 
murede fundamenter i 5 skifters højde og 1 stens større 
bredde end muren; blændingsmurværket (I Y2 sten 
tykt) anbragt i flugt med murens yderside henholdsvis 
inderside. 
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mindelig god Byggegrund være Anledning til at give Fundamen
tet en saadan Udvidelse, at det bliver l '/,-1 '/,Gange saa tykt som 
den derpaa hvilende Muur; det mindste Tal gjælder da de tykke
re, det største de tyndere Mure.« 

Kravene til murtykkelser efter antallet af etager og dermed de 
resulterende tykkelser af vægge i nederste etage (kælderen), var 
for ydervægges vedkommende ens gennem alle de tre byggelove, 
der var gældende i sidste halvdel af 1800-tallet, mens der for in
dervæggenes vedkommende fandt en skærpelse sted med frem
komsten af byggeloven af 1889. De 5-6 etager høje beboelsesbyg
ninger har således i kælderen 3 til 3 !/z sten tykke formure, 2 sten 
tykke ende- og bagmure, men sædvanligvis med 1 !li-stens tykke 
blændinger i den udstrækning, det var tilladt efter de forskellige 
byggelove; endelig er bjælkelagsbærende indervægge i kælde
ren 1 sten tykke i byggeriet frem til 1890, og herefter 1 !/z sten tyk
ke. Efter bygningsassistenternes rapporter, var de hertil hørende 
fundamenter udført med en bredde, der er 9 tommer eller 1 sten 
større end den mur, de bærer, dvs. at fundamenter under formu
re er 4 til 4 !/z sten brede, under ende- og bagmure er de 3 sten bre
de og under indervæggene henholdsvis 2 og 2!/z sten brede. Høj
den af murværksfundamenter er almindeligvis angivet til at være 
5-6 skifter, mens betonfundamenter som oftest er beskrevet at 
være ca. dobbelt så høje. Som det vil ses, svarer disse funda
mentsbredder meget godt til, hvad Sommerfeldt foreskriver i sin 
lærebog. 

Men det hedder videre i »Forelæsninger over Huusbygnings
kunsten<<: »I Regelen vil Fundamentet altsaa blive tykkere end 
den Muur, det bærer; denne større Tykkelse giver sig da tilkjende 
som Fremspring enten paa den ene eller begge Sider af Muren. 
Fremspringet bør fordeles saaledes, at Resultanten af Trykkene 
gaaer gjennem Underfladens Midtlinie. Ved Facadevægge, der 
bære Bjælkelag, som hvile nærmest den indvendige Muurflade, 
vil Fremspringet hyppigst blive størst ind i Bygningen; ved Skille
vægge inde i Bygningen, der belastes omtrent eens fra begge Si
der, vil Fremspringet i Regelen blive lige stort til begge Sider.« 

Denne ideale fordring, at trykresultanten skal gå gennem fun
damenternes midtlinier, har dog ikke været mulig at opfylde un
der alle forhold i københavnsk etageboligbyggeri; i alle ende- og 
bagmure placeret op til skellinier, er fundamenterne således an
bragt forskudt, og dermed er de ensidigt belastede. Det har ikke i 
synderlig grad kunnet bøde herpå, om også blændingsmurværk 
er placeret i flugt med sådanne vægges indersider Uvf. fig. 5 .08). 
Når det drejer sig om fundering af formure og indervægge, såvel 
som ende- og bagmure, der ikke er placeret i skel, har sådanne 
problemer ikke eksisteret, og det må formodes, at fundamenter
ne i så tilfælde er anbragt, så de er centralt belastede. 

Men i øvrigt gør andre forhold sig gældende, hvad angår be
lastning af fundamenter under formure og indervægge, fordi de 
er gennembrudt af vinduer og/eller døre, hvorimod ende- og bag
mure almindeligvis udgøres af uigennembrudte murflader. Hvor 
ende- og bagmure således afleverer deres last jævnt fordelt hen
over deres fundamenter, er det samme langt fra altid tilfældet 
med formure og indervægge, hvor lasten føres ned via murpiller 
af en eller anden udstrækning, og hvor det derfor er af stor betyd
ning, hvorvidt pillerne er ført i bund, eller de i kælderen står på 



Fig. 5.09. Fundering af 3 stens tykke formure med og 
uden blændingsmurværk (1 V2 sten tykt) under vin
duer i kælderetagen med de sædvanligt forekommen
de murede fundamenter i 5 skifters højde og 1 stens 
større bredde end muren. 

Fig. 5.10. Fundering af bjælkelagsbærende indervæg
ge af 1 henholdsvis 1 V2 stens tykkelse med de sædvan
ligt forekommende murede fundamenter i 5 skifters 
højde og 1 stens større bredde end muren. 

mure, som kan tjene til at fordele lasten nogenlunde jævnt hen
over deres fundamenter. 

I Københavns byggelove af 1856 og 1871 hed det enslydende om 
formure: »I disse Mure kunne Vinduer anbringes med 1 Stens 
Brystningsblænding«; og efter lovenes direkte ordlyd var der alt
så intet til hinder for at udføre brystningsblændinger under vin
duer i kælderetagens formure med samme tykkelse. Det er da og
så gennemgående for den del af bygningsmassen, der er opført ef
ter disse to byggelove, at se brystningsmurværk i kælderens for
mure udført tyndere end pillerne, dog oftest som 1 Vi-stens mur
værk, hvilket sandsynligvis skyldes, at disse partier også skulle 
være i stand til at modstå et vist jordtryk. Efter byggeloven af 
1889 blev det derimod præciseret, at »I disse Formure tillades i al
le Etager med Undtagelse af Kjælderen 1 Stens Brystningsblæn
ding under Vinduerne«, men dog uden en samtidig angivelse af, 
hvorvidt det overhovedet var tilladt at udføre tyndere murpartier 
under vinduer i kælderetagen. Det har åbenbart været forsøgt, 
idet Bygningskommissionen med skrivelse af 6. juni 1914 udtalte: 
»at det for ligelig at fordele Trykket fra Formurene paa Funda
mentet ikke i Almindelighed er tilladeligt at afsætte Blændinger i 
Kælderens Formure. Hvorvidt dette i særlige Tilfælde kan ind
rømmes, bliver at afgjøre af Bygningskommissionen i hvert en
kelt Tilfælde og under Hensyntagen til de foreliggende Omstæn
digheder, Bygningens Højde, Fundamenternes Dimensioner og 
Grundens Beskaffenhed.« I henseende til formures overføring af 
deres last til fundamenter var byggeloven af 1889 således af stor 
betydning, fordi der i byggeriet herefter kan forventes en langt 
jævnere fordeling af belastningen af fundamenterne (jvf. fig. 
5.09). 

Hvor ydervæggene i kælderen som regel blot indeholder vin
duer og kun undtagelsesvis døre, er de indvendige bærende kæl-

. dervægge i langt højere grad gennembrudt af dørhuller - almin
deligvis i et omfang svarende til, hvad der er tilfældet i etagerne 
ovenover, dvs. at i mange tilfælde er op mod halvdelen af de 
bjælkelagsbærende kælderindervægge optaget af dør huller. Der
med bliver lasten overført til fundamenterne punktvis, og med 
fundamenternes i regel ringe højde, vil der ikke kunne påregnes 
jævn trykfordeling igennem sådanne vægges fundamentsunder
sider. I etageboligbyggeriet frem til 1890 og med indvendige væg
ge af bindingsværk, er de bærende kælderindervægge 1 sten tyk
ke, og fundamenternes bredde er derfor efter bygningsassisten
ternes oplysninger 2 sten; i det 5-6 etager høje byggeri efter 1890, 
hvor der efter byggeloven af 1889 krævedes I Vi-stens tykkelse af 
bjælkelagsbærende indervægge i kælderen, er fundamentsbred
den tilsvarende 2!/i sten (jvf. fig. 5.10). Under lige forhold mod
svarer den større tykkelse og dermed også større tyngde af den 
overliggende væg den større fundamentsbredde efter 1890; men i 
byggeriet efter 1890 blev den langsgående »hovedskillevæg« enty
digt bjælkelagsbærende, hvor alle indvendige (bindingsværks)
vægge i det tidligere byggeri deltog i bæringen af bjælkelagene, 
samtidig hermed blev den store del af boligbyggeriets øvrige ind
vendige vægge udført som »lette« konstruktioner, der mere eller 
mindre direkte belastede bjælkelagene. Det samlede resultat her
af var, at fundamenterne under bjælkelags bærende vægge i byg
geriet efter 1890 blev stærkere belastede end i det tidligere bygge-
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ri; efter bygningsassistenternes rapporter at dømme har dette for
hold imidlertid ikke umiddelbart udløst skærpede krav til funde
ring af sådanne vægge, og der har heller ikke kunnet konstateres 
administrativt udstedte anderledes regler i denne anledning. 
Imidlertid var brug af betonfundamenter ved århundredeskiftet 
blevet så udbredt, at der med de større højdekrav til sådanne fun
damenter, også var en tilsvarende større mulighed for at tage hele 
fundamentets bæreevne i betragtning, og ikke kun de dele af det, 
der er placeret direkte under murpillerne. 

At sådanne problemer med punktvis større belastning af fun
damenter under murpiller, hvad enten det forekommer i yder- el
ler indervægge, skulle være forsøgt løst ved særlige funderings
foranstaltninger, forekommer ikke troligt, når det drejer sig om 
den store del af etageboligbyggeriet, der er opført på »fast« bund 
enten i form af sand eller ler - altså når det drejer sig om Bro kvar
terernes byggeri i almindelighed; men derimod nok i de områder 
af byen, hvor bundforholdenes karakter har nødvendiggjort fun
dering på pæle, fordi det i så fald vil være enkelt gennemførligt at 
ramme pælene efter belastningens fordeling - hvorvidt man så 
virkelig også har gjort det, har det naturligt nok ikke været mu
ligt at konstatere. 

Som det københavnske etageboligbyggeri fra anden halvdel af 
1800-tallet fremstår i dag, udviser mange af bygningerne de så
kaldte differenssætninger, dvs. ulige sætninger af murværket 
dels hen igennem ydervægge og dels ydervægge imellem i samme 
bygning, ligesom indervægge også i mange tilfælde viser sætnin
ger - om ikke andet så i forhold til ydervæggene. 

Årsagerne til sådanne sætninger kan ofte henføres til de allere
de omtalte forhold: at belastningerne ikke er jævnt fordelt over 
fundamenterne, og at de ikke i alle tilfælde er påført fundamen
terne centralt. 

Men derudover kan det også skyldes, at belastningen af funda
menterne og dermed grunden under de forskellige typer af vægge 
er afvigende. Således har de normalt anvendte murværks- og be
tonfundamenter, hvis bredde er 1 sten eller 9 tommer større end 
tykkelsen af den væg de bærer, medført at fundamentstrykket i 
de 5-6 etager høje bygninger under ende- og bagmure er omtrent 
dobbelt så stort som under formure; og hvad angår indvendige 
bærende vægge vil de i grænsetilfældet, hvor hele den mulige del 
af bjælkelagslasten er påført dem, give anledning til fundaments
tryk, der er af samme størrelse som trykket under ende- og bag
mure. Selvom der også er tale om fundamentstryk af beskedne 
størrelser - underformure tæt ved 2 kg/cm' og under de øvrige 
vægge i værste tilfælde knapt det dobbelte heraf - er det klart, at 
sådanne forskelle kan give anledning til forskellig sætning, og i 
forstærket grad hvis ikke den »gode« bund er jævnt fordelt over 
hele byggegrunden. 

Imidlertid vil undersøgelser af både jordbundens bæreevne og 
fundamenternes udførelse afsløre hvilke af forholdene, der er 
udslagsgivende for sætningerne - eller rettere: mest udslagsgiven
de, idet der sandsynligvis vil være tale om et samspil i langt de fle
ste tilfælde. 

Til rækken af mulige skadeårsager vil det være rimeligt at føje 
dårlig arbejdsudførelse og/eller brug af ringe materialer; at det 



Fig. 5.ll. Fundering på grundsten (J. D. Herholdt: 
»Veiledning i Husbygningskunst«, 1875). 

også vil forekomme, kan selvfølgelig ikke afvises, men når henses 

til den kvalitet, der i øvrigt generelt er iagttaget i så henseende i de 

øvrige bygningsdele, synes der ikke at være grund til at antage, at 

det skulle være den primære årsag. Slet udførelse af arbejdet ville 

også i høj grad have givet sig til kende allerede ved byggearbejder

nes udførelse, og der kan måske ligge en antydning i omfanget 

heraf i de få sammenstyrtningsulykker, der den gang indtraf. I 

det halve århundredes byggeri, der her er tale om forekom kun 4 

tilfælde af sammenstyrtninger; en af disse - en gavlnedstyrtning 

på det indre Nørrebro i 1874- skyldtes sandsynligvis supplerende 

udgravning af indskudsier inde i bygningen efter dens opførelse 

og altså for nær gavlfundamentet. I 1875 forekom to tilfælde af 

nedstyrtninger i forbindelse med byggeri - dels en hel facade på 

Nørrevold og dels en gavl på Gammel Kongevej, i begge tilfælde 

var dårlige vejrforhold skyld i opblødning af grunden, og i sidst

nævnte tilfælde var det yderligere forstærket ved udgravning på 

nabogrund under fundamentsdybde. Den sidste sammenstyrt

ning fandt sted i 1889, hvor en gavl på Vesterbrogade styrtede 

sammen, og også i dette tilfælde var det kombinationen af dårlige 

vejrforhold og udgravning for nær fundamentet, der bar skyl

den. 
Efter således at have opregnet det store flertal af fortidens syn

der, er der grund til at nævne især to af nutidens - så meget mere, 

som det jo står i vor in.agt at ændre på dem. Det drejer sig dels om 

grundvandssænkningen, og dels om rystelserne fra den stærkt 

stigende og stadig tungere trafik, som både hver for sig og i fore

ning meget vel kan gå hen og blive afgørende for den ældre byg

ningsbestands fortsatte brug. Hidtil synes den opfattelse at være 

gældende, at der skal foretages indgreb over for bygningsbestan

den, i stedet for at løse de til grund liggende problemer, dvs. at 

stoppe den fortsatte grundvandssænkning og evt. igen at hæve 

det øvre grundvandsspejl, og at nedsætte hastighed eller rettere 

udtrykt: accelerationshastighed, såvel som akseltryk for den den 

del af trafikken, der nødvendigvis må ledes gennem områder med 

ældre bebyggelse. 

Stenfundamenter 

Det var tidligere det almindelige, at fundamenter opbyggedes af 

natursten, eller i det mindste at den nederste del af fundaments

mure udførtes af et sådant lag grundsten, fordi: »Det er hensigts

mæssigt at danne nederste Dee! af Fundamentet af Steen, der ere 

større end de almindelige smaa brændte Steen; Trykket overføres 

mere eensartet paa Grunden derved«, som det udtrykkes af E. J. 

Sommerfeldt i »Forelæsninger over Huusbygningskunsten« 

(1879). 
Arbejdsgangen ved udførelse af naturstensfundamenter findes 

udførligt beskrevet af J. D. Herholdt i »Veiledning i Husbyg

ningskunst« (1875), hvori det hedder: »Til Grundsten vælges sto

re Sten med flade Sider, ofte fremkomne ved Kløvning af runde 

Sten. De lægges med den fladeste Side paa Jorden (fig. 5.11), og 

man veksler med større og mindre Sten, som gribe ind imellem 

hverandre, saaledes at der ikke bliver gjennemgaaende Skillelin

jer paa større Strækninger. De større Sten lægges først ned, hvor

paa man vander Grunden og støder Stenene med et Stempel saa-
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ledes, at de faa et fast Leje i den opblødte Bundflade; derefter 
nedlægges de mindre Sten (Kampesten eller Murbrokker) i Mel
lemrummene og kiles fast med en Hammer eller Støder, hvorpaa 
det Hele vandes og overgydes med tynd Mur kalk, indtil alle Mel
lemrum saa vidt muligt ere fyldte. Grunden udlignes derefter med 
halve og hele Mursten i almindelig Murkalk, indtil alle Grundste
nene ere dækkede og man har en jevn, vandret Flade, hvorpaa 
det egentlige Murværk kan anlægges. Denne Funderingsmaade 
var tidligere den almindelige overalt paa Landet paa saadanne 
Steder, hvor man har Stenene saaledes ved Haanden, at de kunne 
bringes til Byggestedet uden store Transportomkostninger«. 

Netop på grund af transportomkostningerne skal man nok ik
ke påregne at finde sådanne rene naturstensfundamenter i nogen 
større udstrækning i det københavnske etageboligbyggeri fra an
den halvdel af 1800-tallet - området rundt om det gamle Køben
havn, de senere Brokvarterer, er sikkert blevet så godt som renset 
for større og lettere tilgængelige sten i de øvre jordlag i forbindel
se med de foregående århundreders byggeri; men det er klart, at 
der vil kunne forekomme natursten i fundamenter iblandet de el
lers anvendte materialer, alene af den grund, at der ved enhver 
udgravning er fremkommet en del brugbare sten, og der næppe 
har været nogen af de byggende, der ville påføre deres byggeri en 
så unødvendig ekstraudgift som bortkørsel af anvendelige bygge
materialer. 

Sandsynligvis er størstedelen af dette byggeri opført på funda
menter af murværk af almindelige teglbrændte mursten, men 
som overgangsled mellem de oprindeligt brugte rene naturstens
fundamenter og de senere anvendte teglstensfundamenter har 
kalksten, også benævnt kridtsten eller limsten, været brugt til 
fundamentsbygning. Stenene, som især kom fra Stevns, hvor de 
både blev brudt manuelt og naturligt ved klintens nedbrydning, 
var tildannet prismatisk og som regel med en størrelse svarende til 
tolv almindelige mursten, målt efter rumfang. 

Disse naturlige mursten var ikke nye som byggemateriale i Kø
benhavn, hverken i fundamenter eller vægge, således er »Lin
dencrones Palæ«, Bredgade 26, opført af sådanne sten; om deres 
udbredelse i den her omhandlede periode findes en udtalelse af 
murermester Fussing fremsat i forbindelse med et foredrag »Om 
Anvendelse af skandinaviske Stenarter til Bygningsmateriale«, 
som er citeret i »Den tekniske Forenings Tidsskrift« 1892: »For 
en ca. 30 Aar siden var det temmelig almindeligt, at man til Fun
damenter under endog meget høje Bygninger her i Byen brugte 
Kridtsten; endnu for en 16-17 Aar siden er der i Kvarteret om
kring Nansensgade muret Fundamenter af Kridtsten, og Bygnin
gerne staa sig godt«. 

Når murermesterens udtalelse sammenholdes med de oplysnin
ger, der fås fra bygningsassistenternes rapporter, som er omtalt 
tidligere, synes brugen af kalksten til fundamentsbygning at være 
ophørt i slutningen af 1870'erne. Herefter har teglstensfunda
menter været de almindeligt brugte frem til 1890'erne, hvor beto
nen endelig slog igennem til fundamentsbygning. 

Betonfundamenter har dog været anvendt i hele perioden, så
ledes hedder det i »Praktisk Veiledning for den vordende Bygme
ster« (1865): »Bestaaer Jordbunden af Sand, anvendes helst Be
ton. Hertil bruges enten Portlands-Cement eller hydraulisk Kalk. 



Betonen formures da enten i Masse over hele Fundamentet, eller i 

Blokke, som støbes i dertil forfærdigede Forme«. Og efter Her

holdt at dømme, var betonfundamenter ikke sjældne på tids

punktet for udgivelsen af hans »Veiledning i Husbygningskunst« 

(1875); det siges heri, efter konstateringen af naturstensfunda

menternes særlige udbredelse i landområderne: »Betonfunda

menter anvendes derimod i de senere Aar mest i Byerne, hvor 

man nu i Reglen har vanskeligt ved at forskaffe sig store Sten eller 

i alt Fald kun kan faa dem til høje Priser, hvorimod der findes 

meget Affald og mindre Sten, som kan benyttes til Skjærver«. 

Videre siges det, at betonfundamenterne giver en langt solidere 

fundering end natur- og teglstensfundamenter, »hvorfor man 

navnlig bør foretrække det til meget høje Bygninger eller hvor 

Grunden ikke er meget fast og jevr.. Dels kommer nemlig Beto

nen paa ethvert Punkt i en meget inderlig Berøring med Jorden 

ved i blød Tilstand at stampes ned i denne, dels danner den et 

sammenhængende Hele, som fordeler mindre Uregelmæssighe

der i det virkende Tryk eller i Grundens Modstandsevne.« 

Det gælder for de murede fundamenter, hvad enten de er ud

ført af kalksten eller teglsten, at de er muret i et af de almindeligt 

brugte forbandter, og sandsynligvis med brug af en hydraulisk 

mørtel, fordi kalkmørtels afbinding, der jo er afhængig af tilgang 

af luftens kulsyre, er besværliggjort dels af fundamenternes be

liggenhed og dels deres normalt store tykkelse. 
Fordringen om brug af klink- eller i det mindste hårdbrændte 

sten til teglfundamenter har det ikke voldt de byggende stort be

svær at overholde; under alle forhold foregik der sortering af 

murstenene på byggepladsen, og der har i enhver sending af sten . 

været sådanne, som har været så hårdt brændte, at deres form og 

farve ikke tillod anvendelse, hvor de skulle ses, og sådanne sten 

har da ganske naturligt fundet anvendelse ved fundamentsbyg

ning. 
Blandt andet fordi materialet til murede teglfundamenter var 

lige for hånden i ethvert byggeri i 1870'erne og 1880'erne og sik

kert også fordi der ikke endnu var nogen særlig tradition for brug 

af beton, har end ikke en så prismæssigt konkurrencedygtig fun

damentskonstruktion som den, der blev udført med anvendelse 

af hydraulisk mørtel med tilslag af »Affald og mindre Sten«, og 

som kunne udstøbes i de blotte fundamentsrender, kunnet for

trænge det murede fundament i alle de tilfælde, hvor der var no

genlunde fast bund at mure på. En medvirkende årsag har nok 

også været, at betonens længere afbindingstid selvfølgelig ville 

virke forsinkende på byggeriet. 
Denne sidste hindring for brug af betonfundamenter var selv

følgelig lige så aktuel i byggeriet op mod århundredeskiftet, hvor 

betonfundamenter blev det almindelige, men da spillede også an

dre forhold ind: dels var man begyndt at sortere sten skarpere på 

teglværkerne, og det betød, at sten til fundamenter således ofte 

måtte bestilles særskilt - i det mindste hvis kvalitetskravet til ste

nenes gennembrænding skulle holdes såvel som byggeriets øko

nomi, dels var brugen af beton overhovedet blevet mere alminde

lig, og endelig blev der med byggeloven af 1889 stillet særlige for

dringer til udførelsen af det nederste gulv i beboelsesbygninger, 

så det blev »uigjennemtrængeligt for Uddunstninger, og saavidt 
; 

muligt ogsaa for Fugtighed«, hvilket i praksis i de allerfleste til-
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fælde medførte brug af betongulve, og dermed var det også ofte 
en naturlig følge at betjene sig af betonfundamenter. Hertil må så 
endelig føjes, at dansk fabrikation af Portland-cement nok star
tede i slutningen af 1860'erne, men uden at det fik indvirkning på 
produktets høje pris, og først med det virkelige opsving i denne 
fabrikation omkring 1890'erne, blev produktet prismæssigt over
kommeligt. Indtil da var alternativet til brug af Portland-cement 
enten den hjemligt fremstillede »grå« cement, eller kalk ·med hy
drauliske egenskaber, og i henseende til kvalitet kunne de sidst
nævnte produkter ikke stå mål med Portland-cementen; og man 
kan vel nok tillade sig at antage, at krav til materialekvalitet også 
har spillet en rolle i datidens byggeri. 

Træfundamenter 

Under benævnelsen træfundamenter er sammenfattet slyngvær
ker og pælefundering, selv om også pælefundering kan indebære 
brug af beton; i starten af den her omhandlene periode dog kun 
til den vandrette del af pæleværket, siden også til selve pælene. 

Slyngværker er opbygget som riste af kraftigt tømmer: langsgå
ende såkaldte langstrøer eller stræktømmer er kæmmet over så
kaldte tværstrøer, og over langstrøerne er udlagt et plankelag, 
hvorpå de bærende vægge er opført. Slyngværker kan også fore
komme udført af mindre tømmerdimensioner og med tættere 
placerede langstrøer, hvorved plankedækket har kunnet udela
des. De langsgående stykker er lagt direkte på den planerede 
bund, og i tilfælde hvor de tværgående stykker, som alene har til 
opgave at holde langstrøerne i fast leje, ligger underst, er der ud
gravet særskilt for dem - jvf. fig. 5 .04. 

Slyngværker tjener dels til at fordele trykket over en større fla
de, og er derfor både bredere og længere end det overliggende 
murværk, og dels til at sikre trykket jævnt fordelt, idet det virker 
som en underliggende trækarmering af det overliggende mur
værk. Det siger sig selv, at slyngværker ikke må udsættes for 
vekslende fugtighed og tørhed, og at de derfor stadig må være 
under grundvandspejlet; alternativt at de altid ligger tørt, hvilket 
dog i praksis er en umulig fordring at stille. 

Slyngværksfundering er typisk sammenhørende med så blød 
bund, at de ellers almindeligt anvendte stenfundamenter ikke har 
kunnet komme på tale, og brug af slyngværksfundering vil i reg
len være betinget af at undgå den dyrere pælefundering, men kan 
også skyldes, at pælefundering ikke har været mulig enten på 
grund af for stor afstand til fast bund eller bundens beskaffenhed 
i øvrigt. 

I modsætning til de andre funderingsmetoder er det karakte
ristisk for slyngværksfundering, at den tillader en langt større, 
men altså stadig jævn og kontrolleret sætning. Derfor siges det 
også af L. F. Holmberg i det foran citerede, at slyngværksfunde
ring ikke må sammenblandes med andre (og fastere) funderings
former i den enkelte bygning; han burde have tilføjet, at det for 
så vidt også gælder i tilfælde hvor bygninger er sammenbygget, at 
det er forkert at betjene sig af slyngværksfundering i flæng med 
andre funderingsmåder, ligesom det heller ikke er forsvarligt at 

- bruge slyngværksfundering selv i samlet bebyggelse, når bygnin-
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Fig. 5.12. Fundering på pæle (J. D. Herholdt: »Vei
ledning i Husbygningskunst«, 1875). 

gerne opføres tidsforskudt, sådan som det direkte er sagt af K. 
Kristensen i »Husbygningslære II - Tømrerarbejde« (1920): 

»Slyngværket kan meget godt afgive et forsvarligt Fundament 
for en Bygning, der ligger frit, men det er uheldigt at anvende ved 

en samlet Bebyggelse, hvor de forskellige Bygninger opføres paa 
forskellige Tidspunkter«. 

Alene af de nævnte grunde er det derfor lidet sandsynligt at 
slyngværksfundering skulle kunne findes i det tætte og tidsmæs
sigt ujævnt opførte københavnske etageboligbyggeri fra anden 

halvdel af 1800-tallet. Men også andre forhold taler her imod: det 
har således ikke været muligt at fundere ende- og bagmure opført 

i skellinie på slyngværker, fordi man derved ville komme til at rå
de over nabogrund; og i de områder af byen, hvor slyngværks

fundering i givet fald typisk ville komme på tale, har bundforhol
dene vekslet så meget inden for kortere afstande, at det må have 
været nødvendigt at gøre brug af den fastere pælefundering i de 

tilfælde, hvor de ellers anvendte funderingsformer ikke har kun
net anvendes. 

Alligevel skal man være opmærksom på, at der åbenbart kan 

forekomme, hvad kan betegnes som afarter af slyngværker i det 
københavnske etageboligbyggeri: i »Meddelelser fra Køben

havns Bygningsvæsen« 4-1948 er omtalt et tilfælde, hvor der i 
forbindelse med en dybere udgravning af kælderen i en ejendom 
fra 1875 blev konstateret, at den langsgående, bjælkelagsbæren

de skillevægs fundament stod på et gennemgående plankestræk. 
Dette plankestræk er sandsynligvis blevet anbragt under hoved

skillevæggens fundament for at udjævne den tidligere omtalte 
punktvise belastning. Det har i og for sig været en nyttig foran
staltning at forsyne fundamentet med denne underliggende træk
armering, såfremt grundvandsspejlet har kunne garantere dens 
beståen; det var imidlertid ikke tilfældet i denne ejendom, og 

væggen havde her sat sig så kraftigt, at den var i fare for at styrte 
sammen. Med baggrund i det ellers fornuftige i at anbringe gen

nemgående plankestræk under de punktvis stærkt belastede 
bjælkelagsbærende indervægge, er der anledning til at tro, at 

denne ejendoms særlige funderingsmetode kan findes brugt an
dre steder. 

I. modsætning til slyngværksfundering er pæleværksfundering en 
»fast« funderingsmetode, idet pælene er rammet til fast bund el

ler rammet til en dybde, hvor bundens modstand mod dybere 
nedtrykning er i stand til at modstå forekommende belastninger -
en sådan erfaringsmæssig baseret grænse er opgivet i »Praktisk 
Veilednillg for den vordende Bygmester« (1865): »Naar er Ram

slag af 600 Punds Vægt, med en Faldhøide af 10 Fod, i 25 Slag ik
ke kan bringe Pælen til at synke mere end 6 Tommer, da antager 
man at denne staaer fast«, senere hen bragtes mere raffinerede 
beregningsmetoder i anvendelse, således gik man ved pilotering 

for bygningerne til Industriudstillingen i København i 1888 ud fra 
følgende formel: en pæls bæreevne sattes lig med 1 /,af ramslagets 
vægt udtrykt i pund gange faldhøjden udtrykt i fod og divideret 
med pælens sænkning ved sidste ramslag ligeledes udtrykt i fod; 
det gav eksempelvis en formodet bæreevne på 15.000 pund, når et 

1.000 punds ramslag med en faldhøjde på 10 fod i sidste slag førte 

pælen 1 tomme yderligere ned, som refereret i »Teknisk For-
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Fig. 5.13. To typer af 4-mands håndrammer; kun an
vendelige til nedramning af mindre pæle (L. F. Holm
berg: »Lærebog i Jordarbejde og Fundering«, 1887). 

Fig. 5.14. Rambuk (A. Thortsen: »Lærebog i Fun
dering«, 1882). 
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enings Tidsskrift« 1888/89. Pæle rammet til hvad der med rime
lighed kan anses for fast bund, hører nok til sjældenhederne i kø
benhavnsk byggeri, men det kan i denne forbindelse nævnes, at 
den gamle, af J. D. Herholdt udformede Nationalbankbygning, 
var funderet på pæle, der stod på et så fast lag 16 fod nede, »at 
Spidserne af Pælene trykkedes og optrævledes, hvilket man tyde
ligt fik at see ved at opvugte en Pæl, som man havde rammet læn
ge paa; Enden af denne saae ud som en Kost indtil noget op over 
Tilspidsningen«, som det hedder i en artikel om bygningen og 
dens tilblivelse i »Maanedsskrift for Techniske Meddelelser« 
1870. 

Pæleramning kunne endnu i 1870'erne foregå ved håndkraft 
og brug af 4 mands betjente, såkaldte Haandrammer (fig. 5.13), 
men det var ved denne tid mere almindeligt at bruge rambukke 
(fig. 5.14) eller maskinrambukke, hvori maskinen ganske vist blot 
var et manuelt eller hestetrukkent spil, og kun i de allerseneste år 
havde anvendelse af dampkraft fundet sted ved pæleramning; så
ledes blev det anvendt første gang i København ved den ovenfor 
omtalte pilotering for Nationalbankbygningen. 

Pæleværker udførtes tidligere og også i begyndelsen af den her 
omhandlede periode som rene trækonstruktioner, hvoraf de 
vandrette dele er opbygget af i princippet de samme elementer 
som slyngværker, ligesom udførelsen af disse tømmerriste i pæle
værker forekommer i varianter tilsvarende slyngværkernes. Men 
hvor slyngværket direkte fordeler lasten på bunden, overfører 
tømmerristen i pæleværket lasten til pælene ved bjælkevirkning, 
og samlingerne tømmerstykkerne imellem er derfor foretaget 
uden tværsnitssvækkende indsnit og ved hjælp af træpløkke. 
Men ligesom det er tilfældet med slyngværker, fordres ved pæle
værker, at grundvandet sikrer træet mod angreb. Pælene vil i reg
len være sikret så nogenlunde, fordi de jo er rammet ned i jorden, 
men det øverste af pælene og især tømmerristen er udsatte, dette 
forhold i kombination med kravet om stor akuratesse ved ram
ningen af pælene, når siden tømmerristen skulle anbringes nøjag
tigt, medførte at man »saaledes som det i den senere Tid er blevet 
almindeligt, erstatter den vandrette Tømmerforbindelse med et 
Betonlag, som lægges umiddelbart paa Pælene. Disse skulle da 
blot afskjæres i et vandret Plan, som kun ligger lidt under Vand
standen, og mindre Unøjagtigheder i Pælenes Stilling og Afskjæ
ring faa ingen Betydning«, som det er udtrykt af Herholdt i» Vei
ledning i Husbygningskunst« (1875); Her holdt havde praktisk er
faring med denne fremgangsmåde, som var kommet til anvendel
se i hans Nationalbankbygning. Og som yderligere en fordel ved 
brug af betonudstøbning over pælene fremfor den traditionelt 
anvendte tømmerrist blev det også fremført i den foran nævnte 
artikel om dette byggeri: »Ved denne Funderingsmaade undgaaes 
den Sætning af Bygningen, som nødvendigviis maa indtræde, 
hvor man imellem Pælene og Grundmurene indlægger en Tøm
merrist, da Tømmeret altid trykkes noget sammen«. Hertil kunne 
så også føjes en økonomisk fordel, idet sådanne tømmerriste 
ideelt fordredes udført af pommersk tømmer af hensyn til faren 
for måske tidvis lavere vandstand, og selv med brug af den dyrere 
Portland-cement og rene tilslagsmaterialer, som er angivet an
vendt i byggeriet, har det sikkert været en billigere foranstaltning 



at bruge betonen end det pommerske tømmer. Om ikke af den 

ene så af den anden grund blev denne metode brugt siden hen og

så ved opfør~lsen af Det kongelige Teaters bygning på Kgs. Ny

torv nogle år senere, og det er sandsynligvis denne metode, der 

herefter har været den almindeligt brugte ved etageboligbyggeriet 

i de områder, hvor pælefundering blev anvendt. 

1800-tallet ud brugtes træpæle; først med fremkomsten af 

jernbeton fandtes et brugbart alternativ til træ, og første gang der 

herhjemme anvendtes jernbetonpæle, var ved piloteringen for 

Studenterforeningens bygning på H. C. Andersens Boulevard. 

For fuldstændighedens skyld skal det omtales, at der havde været 

gjort forsøg med fundering på pladsstøbte betonpiller; i slutnin

gen af 1880'erne brugtes denne metode ved ekstrafundering af en 

københavnsk kommuneskole på Nørrebro; der blev her boret 

huller under det eksisterende fundament, som efterfølgende ud

støbtes. 
Hvor der ideelt fordredes brug af pommersk tømmer til den 

tidligere anvendte vandrette tømmerrist, var det samstemmende 

anbefalet i tidens byggetekniske litteratur at anvende Calmar 

tømmer til pæle, det var f.eks. sådant tømmer, der brugtes til 

funderingen af Nationalbankbygningen, men mærkeligt nok 

blev det netop på funderingsområdet, at brugen af dansk træ fik 

sit gennembrud: alle de mange bygninger, der opførtes til Indu

striudstillingen i 1888 blev funderet på danske granstammer. Det 

skyldtes måske arkitekten Martin Nyrops nationale holdning, i 

hvert fald gentog han brugen af dansk træ ved funderingen af 

Københavns Rådhus omkring et årti senere. Imidlertid må det 

dog her indskydes, at J. E. Gnudtzmann i »Kortfattet Lærebog i 

Husbygning« (1888), som den første af de danske forfattere af 

byggeteknisk litteratur, omtalte dansk træ overhovedet: »Inden

landsk Gran bruges til simplere Bygninger paa Landet og til Pæle 

i vaad Grund«. 
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Etageadskillelser 
De tidligste københavnske byggeregulerende bestemmelser havde 
alene som sigte at forebygge brands opståen eller i påkommende 
tilfælde at hindre ildens spredning; det var derfor først og frem
mest bygningers ydre, der blev omfattet af denne lovgivning. Når 
der alligevel fandtes bestemmelser om udførelse af etageadskillel
ser, var det da også begrundet i brandmæssige hensyn: i vedtægt 
om ildebrand af 1. juni 1549 var lofter krævet belagt med ler, og 
den store brand i 1728 medførte forbud mod anlæg af skorstene 
på etageadskillelser, ligesom skorstene herefter heller ikke måtte 
udføres på en sådan måde, at de direkte belastede dem. 

Der skulle endnu en stor brand til, før udførelsen af etagead
skillelser igen blev underkastet lovgivning: i placat af 4. juli 1795, 
der udkom mindre end en måned efter den anden store køben
havnske brand, blev fordringen om skorstenes fundering fra 
grunden og fri opf øring gennem etageadskillelserne gentaget, og 
udbygget med krav om, at skorstensvanger skulle udkrages mod 
bjælker og veksler med mindst 1-stens tykkelse, regnet fra inder
side af vanger. I samme placat var også krævet, at etageadskillel
ser skulle brandsikres enten ved udlægning af et lag mursten af en 
kvart stens tykkelse eller et tilsvarende tykt lag ler. 

Først med placat af 8. oktober 1810 kom bestemmelser af ren 
styrkemæssig karakter; i denne placat blev fastlagt mindste di
mensioner af bjælkelagstømmer, og der blev stillet krav om for
ankring af bjælkelag til ydervægge. 

I Københavns byggelov af 1856 var bestemmelserne om etagead
skillelser i form af træbjælkelag udbygget i en sådan grad og med 
en sådan udformning af lovteksten, at de for langt størstedelens 
vedkommende kunne være gældende næsten uforandret i tiden 
efter, og at der i de følgende københavnske byggelove ikke kunne 
føjes nye til i større omfang. I byggeloven af 1856 blev givet regler 
for dimensionering af bjælkelagstømmer i forhold til spændvid
de og efter tværsnitsform, der blev stillet faste krav til bjælkeaf
stand dels som en gennemsnitlig afstand bjælkerne imellem og 
dels ved en største afstand hver tredie bjælke imellem, og i sam
menhæng hermed bestemtes mængden af forankringspunkter 
mellem bjælkelag og ydervægge, og endelig blev der også indført 
regler for indskudsbrædders aflægning i bjælker alt afhængig af 
tømmerets tværsnit. 

Bestemmelserne i byggeloven af 1856 om etageadskillelsers ud
førelse var således både ved deres mængde og detaljeringsgrad 
markant anderledes end i den tidligere københavnske byggelov
givning. Alligevel var de ikke udtryk for af gørende brud med 
normalt forekommendeudførelse af etageadskillelser i størstede
len af tidens københavnske boligbyggeri - i så henseende må de få 
tidligere lovgivningsinitiativer betegnes som værende af større 
rækkevidde. Imidlertid var det af stor betydning for byggeriets 
generelle kvalitetsniveau, at sædvanlig, forsvarlig håndværks
mæssig praksis ved lovgivning blev fastsat som mindstekrav. 

Som nyt krav til etageadskillelsers udførelse tilkom i byggelo
ven af 1871 bestemmelse om brug af »gibsede« lofter i rum med 



opvarmningsmulighed og med mindre indvendig højde end 5 

alen; i øvrigt var der ikke tale om ændringer af betydning i for

hold til bestemmelserne om bjælkelag i byggeloven af 1856. 

I byggeloven af 1889 videreførtes bestemmelserne fra de tidli

gere love, men generelt set i skærpet form: der blev således kræ

vet kraftigere bjælketømmer, og fastsat en største afstand to 

bjælker imellem; bestemmelserne om forankring af bjælkelag til 

ydervægge blev udbygget med krav til størrelsen af ankre afhæn

gig af murtykkelse, og med krav om anbringelse af ankre på 

gavlbjælkers ender uanset hvor mange af bjælkerne, der i øvrigt 

var forsynede med ankre; udførelsen af indskud blev underlagt 

detaljerede bestemmelser om lerlagets henlægning, mindstetyk

kelsen af indskudsbrædder og bræddelagets tæthed og dets pla

cering i forhold til overside af bjælker; endelig tilkom som nyt i 

byggeloven af 1889 krav om brug af pløjede gulvbrædder med en 

vis mindstetykkelse i færdig tilstand. 
Fælles for bestemmelserne om etageadskillelser i de tre køben

havnske byggelove var, at de alene tog sigte på træbjælkelag - an

dre konstruktioner var end ikke nævnt - og først i Københavns 

bygningsvedtægt af 1939 omfattede bestemmelserne om etagead

skillelser også andre typer end træbjælkelag, det var jernbjælke

lag og etageadskillelser af jernbeton og af »anden konstruktion«. 

Men også i bygningsvedtægten fra 1939 var hovedvægten af be

stemmelser lagt på træbj ælkelaget, og de var i al væsentlighed en 

videreførelse af bestemmelserne herom i Københavns byggelov af 

1889; selv om der var tale om mere detaljerede bestemmelser i 

bygningsvedtægten af 1939 end i byggeloven af 1889, gik ingen af 

dem dog videre end hvad der tidligere var fordret ved krav om 

»hensigtsmæssig« brug af materialer og konstruktioner og »for

svarlig« udførelse, og som henviste til traditionelt fastlagt hånd

værksudøvelse. 
Bestemmelserne i bygningsvedtægten af 1939 om udførelse af 

jernbjælkelag bestod i henvisning til de for træbjælkelag gælden

de, som skulle »Overholdes i den Udstrækning, hvori de paa na

turlig Maade finder Anvendelse«, hvortil så var knyttet nogle få 

særlige krav i henseende til fastgørelse af ankre og til bjælkernes 

aflægning i mur. Men i modsætning til træbjælkelag skulle jern

bj ælkelag i hvert enkelt tilfælde godkendes, og konstruktionens 

styrke være eftervist ved beregninger, ligesom der også kunne 

fordres supplerende redegørelser for enkeltheder i form af teg

ninger. Om udførelse af etageadskillelser af jernbeton og af »an

den Konstruktion« var henvist til særlige af Magistraten fastsatte 

eller godkendte bestemmelser, og brug af sådanne etageadskillel

ser kunne forventes tilladt, »naar de med Hensyn til Styrke og 

Brandsikkerhed, saavel som Varme- og Lydisolering i det forelig

gende Tilfælde anses for betryggende.« 
Efter Københavns bygningsvedtægt af 1939 var det således sta

dig kun etageadskillelser udført som træbjælkelag og efter de ret 

detaljerede bestemmelser, der uden videre var tilladt anvendt, og 

den største afvigelse fra de tidligere gældende byggelove var om

talen af og tilladelsen til brug af andre typer af etageadskillelser. 

Det var en helt naturlig konsekvens af byggeteknikkens udvik

ling, at også andre konstruktioner end træbjælkelaget blev tilladt 

anvendt, men som tilladelsen blev givet i bygningsvedlægten af 

1939, var det blot en stadfæstelse af administrativ praksis, som 
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den havde formet sig under de forrige byggelove. Siden jernbjæl
kelag var begyndt at vinde indpas i københavnsk boligbyggeri i 
begyndelsen af 1870'erne, var sådanne blevet godkendt udført ef
ter retningslinier svarende til de, der blev optaget i bygningsved
tægten af 1939, og det samme gjaldt for de andre, senere frem
komne typer af etageadskillelser. 

Også i 1930'ernes københavnske boligbyggeri var etageadskil
lelser for det meste træbjælkelag, og bestemmelserne i bygnings
vedtægten af 1939 var en naturlig afspejling af dette forhold, så
dan som det også var tilfældet tidligere, men hvor den sproglige 
udformning af bestemmelserne i henseende til underforståethed 
yderligere forstærkede det: træbjælkelaget var en så selvfølgelig 
bestanddel i byggeriet igennem hele anden halvdel af 1800-tallet, 
at der i de tre københavnske byggelove, som var gældende i dette 
tidsrum, blot kunne foreskrives krav til »Bielkerne i en Byg
ning«; hverken i byggeloven af 1856 eller af 1871 er ordet træ 
nævnt i de relevante bestemmelser, og i byggeloven af 1889 op
træder ordet træ kun bisætningsvis - i forbindelse med krav til 
graden af skarpkantethed af bjælkerne. Fælles for alle de tre byg
gelove gælder, at ordet bjælkelag kun er anvendt i sammenhæng 
med kravet om anbringelse af indskud, men som nævnt ovenfor 
uden angivelse af materialet. Først i bygningsvedtægten af 1939 
er ordet træbjælkelag brugt. 

Udviklingen af københavnsk boligbyggeri byggeteknisk set kan i 
store træk beskrives som en gradvis forstening af de bærende 
bygningsdele. Forsteningen af de lodret bærende dele foregik 
trægt over en periode på mere end 200 år, hvor bindingsværk og 
grundmur anvendtes side om side. For ydervæggesvedkommen
de afsluttedes denne forsteningsproces endeligt med lovgivnin
gens fast håndhævede krav om brug af grundmur i nybyggeriet 
efter den store brand i 1795; for indvendige bærende vægges ved
kommende var afslutningen også lovgivningsmæssigt bestemt, 
idet der med byggeloven af 1889 krævedes, at sådanne vægge 
skulle være grundmurede. 

Det var anderledes med forsteningen af etageadskillelser; her 
var der ikke tale om en længereværende omstillingsproces, som 
endeligt afgjordes ved lovgivningsmæssige krav. Den både kon
struktions- og materialebundne anvendelse af træbjælkelag i det 
rene bindingsværksbyggeri blev naturligt videreført i det efterføl
gende delvis og senere helt grundmurede byggeri, dels fordi ind
vendige vægge i en lang periode stadig udførtes af bindingsværk, 
og dels fordi der hverken i 1700-tallet eller tidligere fandtes noget 
alternativ til træbjækelag; murede konstruktioner som hvælv.var 
den eneste mulighed, men end ikke som dæk over kælder blev så
danne anvendt her - også selv om det i nogle af vore nabolande 
ikke var ualmindeligt netop at overhvælve kældre uanset de øvri
ge etageadskillelsers konstruktion. I slutningen af 1700-tallet 
fremkom i England et alternativ til bjælkelaget af træ: det var 
jernbjælkelaget med murede hvælv spændende mellem bjælker
ne. Denne type bjælkelag blev introduceret her i landet et halvt 
århundrede senere, og blev herefter anvendt under navn af kap
pedækket. I løbet af 1800-tallet tilkom rundt om en mængde for
skellige typer af etageadskillelser, som alle i større eller mindre 
grad var baseret på brug af jern i forbindelse med murværk eller 



beton, men også træ. Udviklingen af nye dækkonstruktioner i lø
bet af 1800-tallet, og især i de sidste årtier af århundredet, var så 
forceret, at praktisk talt alle i dag kendte typer var markedsført i 
de første år af 1900-tallet. Men hele denne udvikling havde kun 
lille indvirkning på det samtidige københavnske boligbyggeri, det 
var kun jernbjælkelag, der opnåede en vis anvendelse enten i 
form af kappedæk eller som almindeligt bjælkelag; kappedæk
ket fandt anvendelse ved overdækning af kældre, i begyndelsen 
typisk i portgennemkørsler og over gårdkældre, og almindelige 
jernbjælkelag blev brugt oppe i normaletagerne i den del af byg
geriet, der udstyredes med altaner og/eller karnapper, fordi så
danne udkragninger fra facadeplanet fordrede brug af jernbjæl
ker. Først i boligbyggeriet efter 1. Verdenskrig begyndte andre ty
per af etageadskillelser som pladsstøbte jernbetondæk og delvis 
præfabrikerede beton/tegldæk at vinde indpas, men kun i be
grænset omfang. Det egentlige omsving kom så sent som i 
1950'erne med mekaniseringen af byggepladsarbejderne og de 
dermed sammenhørende store, præfabrikerede betonelementer. 
Forsteningen af de vandret bærende dele i boligbyggeriet havde 
ladet vente længe på sig, men da den endelig begyndte, var over
gangsperioden til gengæld kort; i løbet af mindre end et tiår blev 
boligbyggeriets etageadskillelser alene udført af jernbeton. 

Årsagen til træbjælkelagets i praksis enerådende stilling som 
etageadskillelse i boligbyggeriet i så lang en periode kan selvfølge
lig forklares med traditionsbundethed, og også ved at der ikke 
fremkom lovgivningsmæssige krav, som afgørende brød hermed. 
Men årsagen skal dog nok så meget søges i vor nære beliggenhed 
ved store træproducerende områder - »Der er intet Sted, hvor 
man med Hensyn til Trætilførsel er mere begunstiget end i Dan
mark. Vi ligge ved Siden af Norge og Sverrig, hvorfra vi kunne 
have en Mængde billig Trælast, som ikke kan føres andetsteds 
hen, da denne Trætransport altid maa være beregnet paa mindre 
Reiser; Kalmar- og Halmstad-Tømmer er et stærkt og godt Mate
riale, men har et saa uanseeligt Ydre, at længere Transport deraf 
ikke kan betale sig; som Følge deraf have vi altsaa Træmateriale 
meget billigt.« Denne udtalelse blev fremsat på det andet danske 
Industrimøde i Odense i 1858 af tømrermester H. Kayser, og den 
indgik i hans oplæg til et af dette mødes diskussionsemner: »Be
grunde vore Forhold Bestræbelserne for at ombytte de nu bruge
lige Bygningsconstructioner, navnlig de af Træ, med Jerncon
structioner, og da i hvilken Udstrækning?«, men en udtalelse 
som denne kunne lige så godt have været fremsat i tiden efter 
1. Verdenskrig i forbindelse med et lignende arrangement. Hertil 
må så føjes, at træbjælkelaget i henseende til enkel forarbejd
ning, præfabrikeringsgrad og monteringshastighed var fuldt ud 
jævnbyrdig med de alternative dækkonstruktioner og i de fleste 
tilfælde endog de andre overlegen. 

Endnu må også brandtekniske forhold nævnes somen medvir
kende årsag til den sene forstening af etageadskillelser. 1800-tal
lets nye dækkonstruktioner fremkom først og fremmest som re
sultater af ønske om brandsikkerhed, og de forskellige typer søg
tes udbredt især med henvisning til deres ubrændbarhed. Men 
træbjælkelaget med underliggende forskalling og pudslag, som 
var begyndt at blive almindeligt brugt i københavnsk boligbygge
ri i 1800-tallet, og som det blev lovkrav i langt størstedelen af bo-
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Fig. 6.01. A - sædvanlig udførelse af træbjælkelag i 
normaletager. B - ofte forekommende udførelse af 
træbjælkelag over kælder. 
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ligbyggeriet med byggeloven af 1871, kunne rigeligt konkurrere 
med de fleste former for brandfri etageadskillelser, hvor jern ind
gik som hovedbestanddel, fordi træbjælkelaget var branddrøjt 
og ikke kollapsede, sådan som jernkonstruktionerne hurtigt viste 
sig tilbøjelige til at gøre. 

Træbj ælkelaget 

Udtrykket bjælkelag omfatter i grunden kun de egentlig bærende 
dele i sådan benævnte etageadskillelser - altså bjælker, veksler og 
trimpler; men ordet bjælkelag anvendes i almindelighed som be
tegnelse for sådanne etageadskillelsers samlede konstruktion, og 
indbefatter således også andre indgående dele som gulv, loft og 
indskud, og i det følgende er ordet bjælkelag derfor brugt i begge 
betydninger, som det vil fremgå af den sammenhæng, hvori det 
forekommer. 

Træbjælkelag i videste betydning omfatter en mængde typer, 
der alle er variationer af den enkle konstruktion bestående af træ
bjælker bærende en gulvflade - sædvanligvis af træ, som samti
dig er loft i rummene under. Men denne grundtype er ikke enty
dig; bjælkernes tværsnitsform og -størrelse, bjæll,ernes afstand 
og gulv /loftsfladens tykkelse er variabler, som for givne belast
ningsforhold er indbyrdes afhængige. Hertil kommer så variatio
ner, betinget af bjælkernes bæreretning, brug af primært og se
kundært bærende bjælker, anvendelse af forskellige former for 
afstivende led, udformningen af gulv- og loftflader og endelig 
evt. særlige foranstaltninger over for f.eks. brand, varme- og lyd
gennemgang. I dansk byggeri under et vil der kunne findes eks
empler på næsten alle disse kombinationsmuligheder i træbjæl
kelag, men i langt størstedelen af byggeriet er mulighederne ind
snævret dels ved tradition for at spænde bjælker på tværs af byg
ningers længderetning og dels ved brug af bjælker med kvadra
tisk tværsnit. 

I københavnsk etageboligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tal
let fandt i princip kun en af disse mange typer af træbjælkelag al
mindelig udbredt anvendelse. Ligesom størstedelen af træbjæl
kelag i dansk byggeri er dette københavnske »normaltræbjælke
lag« udført af bjælker med kvadratisk tværsnit, eller med et 
tværsnit nært svarende hertil, og bjælkerne spænder så vidt mu
ligt i et stykke på tværs af bygningerne fra ydervæg til ydervæg, 
mellemunderstøttet på en eller flere langsgående indervægge. 
Bjælkerne er oplagt med en gennemsnitlig afstand på 1 Vi alen, 
gulvet består af et lag pløjede brædder og loftet af et pudslag på 
spredt forskalling, der er opsat på bjælkernes undersider. Mellem 
bjælkerne er indskudt et bræddelag, der er belagt med ler - jvf. 
fig. 6.01 A. Over kælder forekommer normaltræbjælkelaget dog 
ofte i en lidt afvigende udgave, idet loftet da blot består af et 
pudslag på undersiden af indskudsbrædderne - jvf. fig. 6.01 B. 

Træbjælkelag i denne normaludgave var en videreudvikling af 
bjælkelaget med indskud, som var blevet lovkrav efter branden i 
1795, og det var i midten af 1800-tallet det hyppigst anvendte i bo
ligbyggeriet i København; og som sådan blev det normgivende 
for bestemmelserne om etageadskillelsers udførelse i køben
havnsk byggelovgivning herefter. 



I det tidligere københavnske byggeri var bjælkelag blevet ud
ført med samme grundlæggende karakteristika: bjælker med ca. 
kvadratisk tværsnit spændende på tværs afbygningerue; bjælke
afstanden var dog større - omkring 2 alen - og tværsnitsdimensi
onen af bjælker og gulvflade tilsvarende grovere. Men der var 
større variation i udførelsen af gulve og især lofter førhen. Gulve 
blev således udført både af et og to lag brædder, i sidste tilfælde 
som regel når gulv og loft var sammenfaldende, men ikke nød
vendigvis. Mellem det helt enkle loft, hvor frilagte, måske endog 
ubehandlede bjælker bar en bræddeflade, som både var gulv og 
loft, og de fint forarbejdede lofter, opsat som nærmest selvstæn
dige konstruktionsdele og af inventarlignende karakter, fandtes 
en mængde mellemformer ikke blot i bygningsmassen som hel
hed, men også i den enkelte bygning. 

Også i københavnsk etageboligbyggeri fra anden halvdel af 
1800-tallet findes bjælkelag, som afviger fra det foran beskrevne, 
normalt forekommende, men der er ikke tale om så stor en spred
ning i udformningen, og den andel, de afvigende bjælkelag udgør 
af den samlede mængde, er forsvindende lille. Årsagerne til den 
store grad af standardiseret udformning af træbjælkelag i denne 
bygningsmasse skal søges dels i byggelovgivningen og dels i mate
riale- og udførelsesmæssige forhold. 

Med bestemmelserne i periodens byggelovgivning om etagead
skillelsers udførelse var dette normaltræbjælkelags konstruktion 
blevet fastlagt som mindstekrav, men bortset fra, at det selvfølge
lig havde en vis standardiserende virkning, var det ikke afgøren
de, fordi bestemmelserne var udformet efter almindelig praksis 
midt i 1800-tallet. Derimod var det på længere sigt af større be
tydning, at denne normaludførelse også lå til grund for andre af 
byggelovgivningens bestemmelser, som derved fik en befæstende 
virkning herpå. Således har bestemmelserne om overordnede 
målforhold i byggeriet været medvirkende til at fastholde denne 
type af bjælkelag: optimal udnyttelse af størst tilladelig byg
ningshøjde sammenholdt med den mindst krævede fri højde i be
boelsesrum fastlagde maksimal tykkelse af etageadskillelser til 12 
tommer; med fradrag af tykkelsen af gulvbrædder, forskalling og 
pudslag var største højde af bjælketværsnit dermed begrænset til 
ca. 9 tommer, dvs. at i hele den del af bygningsmassen, der fyldte 
byggelovgivningens rammer ud, var andre typer af træbjælkelag 
faktisk kun teoretiske muligheder. Og ved kravene til dimensio
nering og stabilisering af ydervægge cementerede byggelovgiv
ningen i virkeligheden traditionen for at spænde bjælkelag på 
tværs af bygningernes længderetning. 

Hvor byggelovgivningen ikke var udslagsgivende for brugen af 
dette normaltræbjælkelag, var bjælkematerialet bestemmende: 
uanset den materialeøkonomiske gevinst ved anvendelse af bjæl
ker med andet tværsnit end kvadratet var det her hos os i hele pe
rioden og et godt stykke ind i 1900-tallet billigere at bruge slinget 
tømmer til bjælkelag, og tømmer tildannet ved slingning blev al
tid givet et tværsnit så nær kvadratet som muligt, fordi der her
ved fremkom det mindste spild. 

Når der i øvrigt i tiden ikke synes at have været nogen tilskyn
delse til at ændre på udformningen af dette normaltræbjælkelag, 
skyldes det i sidste ende netop det her almindeligt markedsførte 
tømmers prisbillighed - det tømmer, som i den tidligere citerede 
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udtalelse af tømrermester H. Kayser betegnedes som værende »et 
godt og stærkt Materiale«, men som var af et så »uanseeligt Yd
re«, at det ikke kunne bære større transportomkostninger. Det er 
således typisk, at lovgivningens mere eller mindre direkte fast
læggelse af brugen af dette normaltræbjælkelag dybest set ikke 
var kritikernes egentlige anstødssten, men derimod at der ikke i 
lovgivningen direkte var givet mulighed for brug af andre kon
struktioner. 

Som i de foregående århundreder foregik fremstilling af træbjæl
kelag som en præfabrikationsproces, idet de blev afbundet, dvs. 
tildannet fuldt monteringsfærdige uden for bygningen og paral
lelt med dens opførelse - ligesom det også var tilfældet med de 
øvrige tømrerkonstruktioner som bindingsværksvægge og tag
værker. 

På afbindingspladsen - en plan flade af tilstrækkelig størrelse -
opsnøredes bygningens grundplan, og sædvanligvis efter mål ta
get på byggepladsen straks efter fundamenternes færdiggørelse, 
på hvilket tidspunkt alle bygningens planmål var fastlagt. Over 
denne »plantegning« i målestokforhold 1:1 fastlagdes derefter 
inddelingen - den nærmere udformning af bjælkelagene; kun 
yderst sjældent forelå tegninger eller anden beskrivelse som 
grundlag herfor, og det var ligesom i tidligere tid tømrerens na
turlige arbejde at fastlægge bjælkernes antal og placering, ud
vekslinger for skorstene, trapper og vinduer samt sådanne sekun
dært bærende led, som den aktuelle bygnings form måtte fordre 
- først hen mod århundredeskiftet begyndte det så småt at blive 
almindeligt, at der i tegningsmaterialet til almindeligt boligbygge
ri indgik bjælkelagsplaner. Dette indledende arbejde med indde
lingen af bjælkelagene blev foretaget i forbindelse med tildannel
sen af tagbjælkelaget, som det bjælkelag der sidst af alle skulle 
bringes på plads i bygningen, og som derfor kunne blive liggende 
på afbindingspladsen. Med tagbjælkelaget som model tildanne
des derefter de øvrige bjælkelag enkeltvis og i den rækkefølge, de 
skulle anvendes i bygningen. 

Efter færdiggørelsen af et bjælkelag nummereredes alle indgå
ende dele og deres samlinger før det skiltes ad, for enten straks el
ler senere at blive bragt op i bygningen og igen samlet. Monterin
gen af disse fuldt færdige byggesæt, hvor hver samling var indivi
duelt tilpasset på forhånd, var en hurtig proces, som i bygninger 
af normal størrelse var afsluttet inden for en arbejdsdag. 

Den nærmere udformning af det typiske træbjælkelag i køben
havnsk etageboligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet, de æn
dringer det undergik i periodens løb, og de forskelle der i øvrigt 
forekommer, f.eks. afhængig af andre bygningsdeles konstrukti
on, vil fremgå af efterfølgende beskrivelser af opbygning og ud
førelse af selve bjælkelaget og de øvrige indgående led: indskud, 
loft og gulv. 

Bjælkematerialet 

Af det tømmer, der brugtes i almindelig hus bygning, stilledes ge
nerelt set de største fordringer til bjælketømmer; det gjaldt såvel 
længden af tømmeret som størrelsen af dets tværsnit, men også 



dets bestandighed over for fugt. Det var derfor naturligt nok 
tommers egnethed til brug i bjælkelag, som fortrinsvis blev lagt 
til grund for en nærmere beskrivelse af de forskellige handelsfør
te tømmersorter, der benævnedes efter deres oprindelses- eller af
skibningssted, og som 1800-tallet ud var kvalitetsbetegnelse i vi
deste betydning. 

I »Praktisk Veiledning for den vordende Bygmestern (1865) si
ger G. Hoffmann: »Til Bjelker anvendes helst pommersk Tøm
mer; det er smukkere Træ og fordrer kun liden Behugning, ... I 
Tilfælde hvor der udfordres Bjelker i Længder af over 20 Alen, 
er det en Nødvendighed at tage pommersk Tømmer, hvorimod 
der til Bjelker under 20 Alen ligesaagodt kan anvendes halm
stadsk Tømmer, hvilket er et stærkt Materiale og noget billigere. 
Kalmarsk Tømmer er ogsaa et meget brugbart Materiale til Bjel
ker, det er ikke lidet billigere, men i Qvalitet underordnet de 2 
forannævnte Sorter. Sundsvaldsk Tømmer er aldeles ubrugeligt 
til Bjelker, da det ved sin Porøsitet indsuger Fugtigheden fra 
Ydermurene igjennem Bjelkeenderne og inden meget kort Tid 
kan forraadne.« Det er ikke store ord Hoffmann har til overs for 
nordsvensk tømmer, som under et betegnes »sundsvaldsk«, men 
det var også et ret nyt produkt på det danske træmarked. Der
imod kunne han selvfølgelig roligt anbefale det gamle og aner
kendte pommerske tømmer som det bedste til bjælker. 

Også E. J. Sonunerfeldt udtrykker uforbeholden anerkendelse 
af pommersk tømmer som det bedste til bjælker, og i første del af 
»Forelæsninger over Huusbygningskunsten« (1878) kalder han 
det »det bedste Fyrremateriale hertillands«, men fordi det også 
var det dyreste, indskrænker han sig til at anbefale det brugt 
»med Fordeel i det nederste Bjælkelag« og kun i »de øvre Lag, 
naar man vil bygge særlig solidt og naar Konstructionen fordrer 
større Dimensionern. Hvad angår det efterhånden mere brugte 
nordsvenske tømmer, siger Sommerfeldt om det Sundsvallske: 
»Det bruges til Tagværker, dog er det ogsaa anvendeligt til Bjæl
kelag; man har f.Ex. brugt det ved alle de sydsjællandske Jernba
nebygninger til Bjælker.« Men tømmer fra de nordligere svenske 
havne omtaler Sommerfeldt ikke i forbindelse med bjælketøm
mer, og i anden del af »Forelæsninger over Huusbygningskun
sten« (1879) siger han sammenfattende om tømmer til bjælkelag: 
»Oppe i Etagerne bruges undertiden Sundsvalls Tømmer; bedre 
er Kalmar eller Halmstads Tømmer, og kun naar man sætter Priis 
paa meget stærkt Træ, eller maae have større Dimensioner, gaaes 
til pommersk Træ. I Stueetagen eller, naar der findes Kjælder, til 
dennes Gulv bør altid de mere harpixrige Tømmersorter bruges.« 

J. D. Herholdt var derimod knapt så imponeret af det pom
merske tømmer, der fandtes at købe i 1870'erne, og han siger næ
sten direkte i » Veiledning i Hus bygningskunst« (1875), at det var 
overvurderet: »Det var tidligere ubetinget anset for den kraftigste 
Træsort og bestod næsten fuldstændigt af Kjærnetræ; men hvad 
der nu forekommer i Handelen er mindre kjærnefuldt, fordi man 
for at bringe saa store Dimensioner som muligt ud af Stammerne 
tager mere af Splinten med ved Hugningen.« Som de fornemste 
egenskaber ved pommersk tømmer fremhæver Herholdt, at det 
som oftest rigeligt holder de angivne mål og er fuldkantet, hvor
for det med fordel benyttes til >>nøjagtige Afbindinger, samt hvor 
det skal høvles og i det Hele hvor det kommer an paa Udseendet, 
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som f.Eks. ved Dragerværker.« Indirekte anbefaler Herholdt 
sydsvensk tømmer til bjælkelag, hvorom han siger: »Halmstads, 
Calmar, Vexiø og Malmø Tømmer, benævnt efter Udskibnings
stederne, ere Træsorter af omtrent samme Kvalitet men noget 
forskjelligt behandlede, idet Calmar Tømmer, som i øvrigt er det 
stærkeste og navnlig bedst taaler Fugtighed, gjerne er meget 
rundt, medens de øvrige Sorter er mere fuldkantede - i hvilken 
Henseende der dog i de senere Aar har fundet en betydelig Tilba
gegang Sted - og derfor en Del dyrere« og »I det Hele ere disse 
Tømmersorter gode og kraftige og have her i Landet for en stor 
Del fortrængt det dyre pommerske Tømmer.« Om nordsvensk 
tømmer under et siger Herholdt: »det er meget modtageligt for 
Raaddenskab og Svamp og bør derfor ikke anvendes, hvor det er 
udsat for Fugtighed, som f.Eks. til Bjælker, der ligge med Ender
ne i Ydermur.« 

Både Sommerfeldt og Herholdt omtaler endvidere norsk tøm
mer som kvalitetsmæssigt på linie med »de mellemste Arter af 
svensk«, men uden særlig angivelse af dets anvendelsesområder. 

Nogenlunde tilsvarende fremstillinger af de almindeligt han
delsførte tømmersorters egnethed til brug i bjælkelag findes hos 
de øvrige forfattere af dansk byggeteknisk litteratur fra anden 
halvdel af 1800-tallet, og det gælder for dem alle, at der er enig
hed om det sydsvenske tømmers udmærkede egenskaber i så hen
seende, mens der er lidt uenighed om, hvorvidt det kan være be
rettiget i særlige tilfælde enten at bruge det »bedre« pommerske 
eller det »ringere« nordsvenske, evt. norske tømmer. 

På den anden side af århundredeskiftet siges i K. Kristensens 
»Husbygningslære II - Tømrerarbejde« (1920) om tømmer til 
bjælkelag: »Medens man i Reglen foretrækker Tømmer af syd
svensk Fyr til Bygningens Bjælkelag, er der dem, der mener, at 
Gran giver et nok saa stift Bjælkelag, men da Gran vanskeligere 
taaler afvekslende Fugtighed og Tørre end Fyr, maa man være 
særlig omhyggelig med Isoleringen af Bjælkeender og andet Træ, 
der ligger i Mur, naar Gran anvendes.« Kaare Kristensen konsta
terer på dette tidspunkt det normale i brugen af sydsvensk tøm
mer til bjælkelag, og når han yderligere beskriver det som væren
de af fyr, skyldes det den senere omtale af grantømmer. Ordet 
tømmer var i den foregående periode ensbetydende med fyr, og 
det var i den byggetekniske litteratur altid udtrykkeligt nævnt, 
hvorvidt der fra enkelte udskibningssteder kunne forventes gran 
iblandet den normale last. Hvad angår Kaare Kristensens omtale 
af grantømmer som betinget egnet til bjælkelag, har det sandsyn
ligvis sin forklaring i, at der siden slutningen af 1800-tallet havde 
dannet sig en stadig voksende opinion især blandt danske forst
folk for brug af dansk træ i hus bygning, og dansk træ var netop 
gran. 

Efter hvad der er fremført ovenfor, skulle tømmer til bjælkelag i 
almindelig husbygning i denne periode således være indkredset til 
at være af sydsvensk oprindelse, og at det også har været det nor
male i det københavnske etageboligbyggeri, er der meget der ty
der på. 

Udfra handelsstatistikken er det i al fald sikkert, at det køben
havnske bjælketømmer kom fra Sverige, hvilket derimod er 
knapt så sikkert, hvad angår resten af landet - jvf. side 107 og flg. 
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Fig. 6.02. Resultater af belastningsforsøg med 10 
bjælker fra en etageejendom på indre Nørrebro op
ført i begyndelsen af 1880'erne og nedrevet i slutnin
gen af 1970'erne (G Ol til G 10) og med 3 nye bjælker af 
almindelig handelskvalitet (N 01 til N 03 - stiplede li
nier). Diagrammet viser bjælkernes brudlast og 
arbejdslinier, dvs. nedbøjningen som funktion af den 
påførte kraft. Både de nye og gamle bjælker var af 
samme nominelle tværsnit: 7 tommer i kvadratisk 
tværsnit; men de nye bjælker var skarpkantede, mens 
de gamle i stor udstrækning var bomkantede og i 
øvrigt svækket af indskudsnoter og svindrevner (jvf. 
fig. 6.03). 

- og som bj ælkelag i det københavnske etageboligbyggeri frem

træder ved ombygninger og nedrivninger, viser det anvendte 

tømmer alle de kendetegn, der i periodens byggetekniske littera

tur er beskrevet som værende karakteristiske for det sydsvenske -

sådan som det eksempelvis er gengivet side 106 ved citater fra 

»Forelæsninger over Huusbygningskunsten, I«. Det er dels den 

ofte ret grove behugning, dels den store grad af bomkantethed -

det er ikke ualmindeligt at se bjælker, som er bomkantede på op 

mod halvdelen af deres længde, og som har næsten cirkulært 

tværsnit i topenden - og den tydelige markering af kernen i fyrre

tømmer; endelig kan det også ses som karakteristisk for den syd

svenske oprindelse, at der ind imellem i det enkelte hus findes 

bjælker af grantømmer. 
Hertil kan så yderligere lægges prismæssige forhold: der var 

ikke efter samtidige oplysninger forskel mellem prisen på nord

svensk tømmer og de billigste arter af sydsvensk, hvilket skyldtes 

den forskellige behandling, og netop fordi behandlingsgraden 

var ligegyldig i det københavnske »normaltræbjælkelag«, hvor 

bjælkerne var indesluttet af gulv og loft, kunne man altså se bort 

herfra i valget af bjælketømmer. At der ikke har været nogen 

økonomisk tilskyndelse til valg af ringere tømmer, turde også 

fremgå af, at der ikke er konstateret udprægede forskelle mellem 

bjælketømmer i ejendomme, der kan karakteriseres som væren

de af højere eller lavere standard enten ved deres forskellige pla

cering i byen eller i den enkelte karre, eller ved størrelsen af de 

indeholdte lejligheder. 
Selv om det er en meget lille del af bjælkelagene i det køben

havnske etageboligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet, der er 
nærmere undersøgt, synes der således ikke at være grund til at 

tro, at det anvendte bjælketømmer skulle være enestående - det 

må også i andre tilfælde have været det tømmer, hvorom tømrer

mester H. Kayser i 1858 sagde, at det »er et godt og stærkt Materi

ale, men har et saa uanseeligt Ydre, at længere Transport deraf 

ikke kan betale sig.« 
At det virkelig også kunne - og stadig kan - betegnes som et 

godt og stærkt materiale, er søgt eftervist ved et par mindre serier 

af bøjnings- og trykprøveforsøg med bjælker fra nu nedrevne 

etageejendomme på indre Nørrebro, der blev opført omkring 

1880. Bjælkerne, der blev udtaget tilfældigt under arbejdet med 

nedrivning af bygningerne, havde alle de kendetegn, som findes 

beskrevet for sydsvensk tømmer, og som er iaggttaget overalt i 

denne bygningsmasse; de var således også af lidt forskellig tvær

snitsstørrelse og havde en varierende mængde svindrevner, men 

de var dog alle fri for fugtangreb i større omfang. Forsøgsresulta

terne viste en generel trækvalitet, som rigelig opfylder dagens 

normer for konstruktionstræ T-30 ifølge Dansk Standard 413, og 

for størstedelen af bjælkernes vedkommende var der endog tale 

om et kvalitetsniveau, som det er svært at fremskaffe i dag - jvf. 

fig. 6.02. 

Med den sandsynligvis almindelig udbredte brug af sydsvensk 

tømmer til bjælkelag i det datidige københavnske byggeri skulle 

der være sikret et vist stort indhold af kernetræ i langt de fleste af 

bjælkerne, sådan som det ideelt var fordret på grund af bjælke

endernes indmuring i ydervæggene. Efter sædvanlig praksis på 
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den tid var det endvidere normalt, at der ved udvælgelse af tøm
mer til bjælkelag blev taget hensyn til den formodede varierende 
grad af »fugtbelastning« af bjælkerne - og ikke blot bjælkelags
vis, men også når det gjaldt bjælker i det enkelte bjælkelag. Det 
var tømrerens helt naturlige ansvar at stå for denne udvælgelse, 
og af en given leverance valgtes det mest kernefulde tømmer til 
kælderbjælkelaget, og i øvrigt til bjælker liggende langs yder
vægge. 

Men uanset hvor stort kerneindhold bjælketømmer har, og 
med hvilken omsorg det er udvalgt og placeret i bygningen, er der 
dog grænser for, hvad det kan modstå af fugtpåvirkning. Der 
kan således iagttages mange fugtbetingede skader på bjælkelags
tømmer rundt om i bygningsmassen, men kun undtagelsesvis i en 
sådan grad, at de alene kan berettige til kassation af bygninger 
som helhed. Skadeårsagerne kan kun for en mindre dels vedkom
mende henføres til forhold i forbindelse med opførelsen, f.eks. 
uhensigtsmæssige konstruktioner - langt den største del af skade
årsagerne er forbundet med efterfølgende slægtleds omgang med 
bygningerne. 

De førstnævnte, så at sige »indbyggede« skadeårsager er så
danne som skyldes enten brug af utilstrækkelig udtørret/syg
domsbefængt tømmer, eller at ydervæggene ikke har ydet til
strækkelig beskyttelse af bjælkerne, f.eks. ved for tynde murpar
tier ud for bjælkeender, evt. i forbindelse med fremspringende og 
dermed vandfangende led; endelig må det også i denne sammen
hæng nævnes, at tagetagernes sædvanligvis kraftige udnyttelse til 
beboelse medførte, at tagreparationer blev besværliggjort og der
med ikke udført i nødvendigt omfang, hvilket i sidste ende også 
betød fugtangreb af det øverste bjælkelag. 

De sidstnævnte, senere tilkomne skadeårsager var indtil for 
nylig næsten alene sådanne som havde med manglende vedlige
holdelse at gøre, f.eks. typisk utætte tagrender og -nedløb, ikke 
funktionsduelige afdækninger i facader og lækkende afløbs- og 
brugsvandsinstallationer. I forbindelse med nedrivninger i det 
sidste tiårs fornyede indsats med sanering af denne bygningsmas
se blev mange gavle blotlagt - gavle som aldrig var tænkt frilagte, 
og som derfor ikke var behandlede med henblik herpå, og det 
havde selvfølgelig fugtskader til følge. Og i sidste omgang har så
vel brandsikrings- som varmeisoleringsforanstaltninger været år
sag til fugtangreb på mange af den ældre bygningsmasses træ
konstruktioner, herunder især kælderbjælkelag. 

Bjælkelagsdimensionering 

I Københavns byggelov af 1856 var styrkemæssige bestemmelser 
om etageadskillelser alene udtrykt ved krav til dimension af det 
indgående bjælketømmer. I lovens§ 14 var herom fastsat: »Bjæl
kerne i de heromhandlede Bygninger (dvs. beboelsesbygninger) 
skulde have et Tversnit af mindst 6 Tommer i Qvadrat, naar Af
standen mellem Understøtningerne ikke er over 5 Alen. For hver 
Fod, som denne Afstand tiltager, skal der lægges \13 Tomme til Si
den i Bjælkens qvadratiske Tversnit. Man kan ogsaa vælge rect
angulaire Tversnit istedetfor qvadratiske, naar Breden deri er 
mindst halv saa stor som Høiden, og Tversnittet idetmindste har 
vundet halvt saa meget i Høide, som det har tabt i Brede.« 



Dimensionskravene var relateret til bestemmelsen i lovens § 15, 

om en gennemsnitlig bjælkeafstand på 11/2 alen, men der var intet 

anført om kvalitet og art af det træ, der lå til grund herfor, så lidt 

som træ overhovedet ikke var nævnt i denne sammenhæng. I lo

vens§ 16 var supplerende bestemt, at bjælketværsnit med mindre 

bredde end 7 tommer ikke måtte svækkes ved trækning af noter 

til indskudsbrædder. 

Som de styrkemæssige krav til etageadskillelser var i Københavns 

byggelov af 1856, blev de uændret videreført ved revisionen i 

1871, men der blev med byggeloven af 1871 givet tilladelse til at 

trække noter til indskudsbrædder i bjælker smallere end 7 tom

mer, når bjælkehøjden øgedes med halvdelen af »Fordybningen i 

Bjælken«. Det var en bestemmelse, der fik ringe betydning i 

praksis, og som gled ud af den senere byggelov af 1889. 

I Københavns byggelov af 1889 blev de styrkemæssige bestem

melser om træbjælkelag skærpet, men det principielle indhold og 

tildels også omfanget af bestemmelserne var tilsvarende byggelo

ven af 1856. 
Efter byggeloven af 1889 var minimumsdimensionen stadig 6 

tommer kvadratisk tømmer, eller tømmer med rektangulært 

tværsnit omregnet fra det kvadratiske efter samme regler som i 

byggeloven af 1856; men for større spænd end 5 alen fordredes 

herefter et tillæg på Vi tomme til det kvadratiske tværsnits sideli

nie for hver fods øgning - mod tidligere \!\ tomme. Efter bygge

loven af 1889 skulle det således bestemte bjælketværsnit kunne 

måles i »færdig Tilstand«, dvs. efter bjælkelagets afbinding og 

som regel nødvendige behugning til plan flade for lægning og op

sætning af gulv og loft. Hertil kom krav om, at bjælker skulle 

være skarpkantede på mindst halvdelen af deres længde - eller i 

modsat fald: gives et tilsvarende større tværsnit. 

I lighed med de to foregående love foreskrev byggeloven af 

1889 en gennemsnitlig bjælkeafstand på l Vi alen, men der blev 

fastsat en størst tilladelig afstand to bjælker imellem på l V3 alen. 

Bestemmelserne i Københavns bygningsvedtægt af 1939 vedrø

rende dimensionering af træbjælkelag var en del mere detaljerede 

end i byggeloven af 1889, dels i kraft af deres fremkomst i ved

tægtsform, og dels på grund af byggeriets udvikling siden århun

dredeskiftet; men de reelle krav til størrelse af bjælketværsnit i 

bygningsvedtægten af 1939 afveg kun lidt fra kravene i byggelo

ven af 1889, når henses til faktisk anvendt, handelsført tømmer 

og de belastningsforhold, der var lagt til grund for kravene. 

Således var tilladelige spændvidder stadig angivet i forhold til 

bjælketømmer med kvadratisk (eller nær svarende hertil) tvær

snit og efter boligbyggeriets sædvanlige belastningsforhold; men 

der var sat en øvre grænse for vægten af lette skillevægge anbragt 

direkte på etageadskillelserne og belastende disse, hvilket skyld

tes den udstrakte brug af sådanne skillevægstyper i tiden efter år

hundredeskiftet - allerede siden 1913 havde der (med Bygnings

kommissionens cirkulæreskrivelse af 10. juni) været krav om 

hensyntagen hertil ved dimensionering afbjælkelag/etageadskil

lelser. I bygningsvedtægten af 1939 var givet en nøjagtigere regel 

for brug af »høje« bjælketværsnit i stedet for kvadratiske på 
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grundlag af tværsnittenes modstandsmomenter, og i øvrigt gene
rel tilladelse til brug af bjælker med alle tværsnitsformer, når de
res bæreevne var beregningsmæssigt eftervist med udgangspunkt 
i givne forudsætninger som belastning, størst tilladelig bøjnings
spænding og nedbøjning. 

Det på denne tid almindeligt brugte, at lægge bjælker af halv
tømmer langs endemure og murede tværskillevægge, blev opta
get i bygningsvedtægten af 1939 med angivelse af faste retningsli
nier herfor; og der var også i vedtægten klare regler for udskærin
ger i bjælker for trækning af VVS-installationer, hvilket ikke 
havde været nødvendigt i de foregående århundreder. 

Med hensyn til bjælketømmerets skarpkantethed indførtes i 
bygningsvedtægten af 1939 en anderledes formulering: »De plane 
Sider i Topenderne maa ikke være mindre end Halvdelen af Side
maalet«. I praksis betød det en mindre lempelse af kravet i for
hold til tidligere. 

Da byggeloven af 1856 fremkom, havde der i København kun 
eksisteret lovkrav til bjælkelags styrkemæssige forhold i mindre 
end et halvt århundrede; disse bestemmelser var indeholdt i pla
cat af 8. oktober 1810 og omhandlede kun krav til mindste dimen
sion af bjælker (§ 2): »Til Bygninger maae ikke bruges ringere 
Bielker, end de, hvis Dimension er paa den ene Side 7 Tommer og 
paa den anden Side 9 Tommer, hvor Spændingen er 7 Alen og 
derunder; men derimod, naar Spændingen er over 7 Alen, da paa 
den eene Side 7 og paa den anden Side IO Tommer, eller paa den 
eene Kant 8 og paa den anden Kant 9 Tommer.« 

Den direkte anledning til denne placats udstedelse var de øko
nomisk set trange tider efter Københavns bombardement og 
Danmarks involvering i Napoleonskrigene. Det ses indirekte af 
placatens bestemmelser, som af andre fra tiden heromkring, at de 
byggende har forsøgt besparelser, ikke blot på områder hvor den 
håndværksmæssige tradition var svag, men også når det gjaldt 
hævdvundne regler for udførelse/dimensionering af bygnings
konstruktioner. 

Som det fremgår af formuleringen af kravene i placat af 8. ok
tober 1810, må forudsætningen have været en fastlagt bjælkeaf
stand, og ligeledes at forekommende husdybder ikke væsentligt 
overskred hvad der indirekte var givet ved målet 7 alen som 
spændvidde. Begge disse forhold var ikke bestemt ved lov, men 
udelukkende pr. tradition, og fastsættelse af krav til bjælkedi
mension alene kan forekomme utilstrækkelig for håndhævelsen 
af kravet. I så henseende var bestemmelserne om bjælkedimensi
oner ikke enestående i tidens byggelovgivning, idet der som regel 
var forudsætninger af traditionsbestemt karakter bag alle krav. 

Medvirkende til at bestemmelser som disse, der for os kan vir
ke uklare, kunne være gældende i op mod et halvt århundrede, 
var dels et byggeri af beskedent omfang, som for en stor dels ved
kommende bestod i om- og tilbygning af det eksisterende, og dels 
at stadsbygmesteren i samme person (Peder Malling) i hele dette 
tidsrum håndhævede sit embede med stor - og gennem perioden 
stadig stigende - fasthed; det var i praksis ham, der afgjorde alle 
tvivlsspørgsmål vedrørende byggelovgivningens rette forståelse -
herunder også hvad angik dimension af bjælker. 

Byggeloven af 1856 var således også på dette område et radikalt 



brud med den tidligere lovgivning; ikke blot ved kravenes store 

grad af detaljering, men også ved den entydige fastlæggelse af 

bjælkedimensioner udfra klare retningslinier både med hensyn til 

bjælkeafstand, spændvidde og belastningsforhold - det sidste 

dog indirekte ved hele byggelovens udgangspunkt i almindeligt 

(bolig)byggeri. 
Modstanden mod lovforslagets udformning af kravene til di

mensionering af træbjælkelag var da også stor ved behandlingen 

i Rigsdagen, og modstanden her blev understøttet af byggefolk 

udenfor. 
Væsentlige argumenter imod leveredes bl.a. i form af »trende 

ligelydende Adresser underskrevet af 12 Architecter og Ingenieu

rer, 15 Tømmermestre og 15 Muurmestre«, og i en by af Køben

havns daværende størrelse var det en anseelig del af »menings

dannende personer« i byggesektoren. Desværre er disse adresser 

gået tabt, de findes i hvert fald ikke i folketingets bibliotek, men 

det fremgår med stor tydelighed af debatterne i både lands- og 

folketinget, at det i særdeleshed var lovforslagets bestemmelser 

om dimensionering af tømmerkonstruktioner - herunder bjælke

lag - der blev udsat for kritik. Hvis ikke den begyndende bebyg

gelse af Broerne havde taget så stort et opsving straks efter are

alernes frigivelse, som tilfældet var, er det tvivlsomt om bestem

melserne om dimensionering af bjælkelag og dermed også tag

værker havde fået den udformning, de fik i byggeloven af 1856; 

det stærkeste argument for at vedtage byggeloven uden større og 

tidskrævende behandling var, at den var nødvendig her og nu - så 

måtte evt. ændringer fremkomme i forbindelse med en revision 

afloven (hvis udtrykket »lovjaskeri« havde eksisteret i 1850'erne, 

ville det have været et af kritikerne ofte brugt ord under lovforsla

gets behandling i Rigsdagen). En ligeledes stærk medvirkende 

faktor ved bibeholdelsen af dimensioneringskravene, var at der 

havde eksisteret bestemmelser herom siden 1810, men i tilfældet 

med lovforslagets bestemmelser om dimensionering af bindings

værksvægges tømmer, var denne forudsætning ikke til stede, og 

disse bestemmelser gled da også ud af loven. 

Også i den lovforberedende kommission havde der været uenig

hed på dette punkt, ligesom det var tilfældet med udformningen 

af kravene til dimensionering af de øvrige tømmerkonstruktioner 

- tagværker og bindingsværksvægge. 

Kommissionens bygningskyndige medlemmer havde i sådanne 

tekniske spørgsmål været delt i to lejre, og hver fremkom med sit 

forslag. Det forslag, der blev optaget i loven, var fremsat af arki

tekt N. S. Nebelong, tømrermester og cand. polyt. H. Kayser og 

brygger Jacobsen. De repræsenterede den unge generation og 

»de nye tider«, dels ved at deres forslag var opstillet med bag

grund i »videnskabelige Sætninger«, og dels ved at dimensio

neringsreglernes entydighed unødvendiggjorde yderligere vur

dering heraf fra bygningsmyndighedernes side. 

Den anden lejr, der bestod af stadsbygmester Malling og 

brandmajor Kerrn, og som repræsenterede den ældre generation 

og tiden før, fremkom med et forslag, der var bygget op over nor

malt forekommende spændvidder i boligbyggeriet, og som til 

hver af disse angav dertil anvendelige bjælkedimensioner. Mal

ling og Kerrn motiverede selv deres forslag således: »Uagtet 
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Stadsbygmesteren og Brandmajoren ikke miskjende de videnska
belige Sætninger, hvorpaa det omhandlede Forslag (dvs. Nebe
longs, Kaysers og Jacobsens) om Bjælketykkeiser, Tagværkets 
og Skillerummenes Styrke er bygget, have de dog ikke kunnet til
træde samme, hvorimod de have fremsat et andet Forslag, der 
slutter sig nærmere til det nu bestaaende (dvs. det fra 1810), er i 
sin Form simplere og mindre theoretisk, hvilket med Hensyn til 
de mange tildeels blot practisk dannede Folk, der skulde benytte 
Loven, maa anses som et Fortrin, og derhos levner Bygnings
Auctoriteterne den fornødne Frihed til at bestemme Dimensio
nerne af Bjælker, Tagværkets Tømmer og Skillerummene efter 
hvad enhver Bygning, ifølge dens Beskaffenhed og Omfang, 
maatte udkræve, hvorved den fornødne Betryggelse for det Of
fentlige i Henseende til Bygningens Soliditet sikkrere vil opnaaes 
end ved en saa udstrakt Frihed til at vælge Bjælker og Tømmer af 
meget forskjelligartede Dimensioner, som hiint Forslag, hvori de 
anførte Maal kun ere exempelviis anførte, skulde hjemle, medens 
de Byggende, hvad Bjælketykkelserne og Skillerummenes Styrke 
angaaer, i Loven have tilstrækkelig Oplysning om, hvad der med 
Hensyn til disse Gjenstande af dem kan Fordres.« - argumenter
ne for det beståendes fortræffelighed var mange. 

Alligevel valgte de øvrige, ikke-bygningskyndige kommissions
medlemmer at holde sig uden for denne strid af teknisk karakter, 
og de fremførte: ». . . Commissionens ikke bygningskyndige 
Medlemmer maae bemærke, at det for dem er umueligt at have 
nogen bestemt Mening om hvilket af disse Forslag der fortjener 
Fortrinet, ... « - og valget mellem de alternative forslag blev af
gjort af regeringen til fordel for forslaget fra »den ny tids 
mænd«, og på baggrund af indstilling herom fra Borgerrepræ
sentationen (som alt andet lige repræsenterede kræfter, der gerne 
så bygningsmyndighedernes beføjelser om ikke direkte ind
skrænket, så dog klart præciseret). 

Det forslag, der blev fremlagt for Rigsdagen, og som var udar
bejdet efter tidens nyvundne tekniske viden, var motiveret såle
des: »De af Cornmissionens Medlemmer, som om denne Gjen
stand have fremsat et Forslag, der afviger fra Stadsbygmesterens 
og Brandmajorens, skulde til Begrundelse for dette deres Forslag 
gjøre opmærksom paa, at en Bjelke, der er underkastet sædvan
lig Belastning og beliggende i sædvanlig Afstand (1 !h Alen) fra de 
andre Bjelker i et Bjelkelag, er stærk nok til at yde tilstrækkelig 
Modstand imod Bøining, naar den med en Spænding af 12 Fod 
har et qvadratisk Tversnit med 6 Tommer i Sidelinien, samt at for 
hver Fod Spændingen tiltager, indtil den har naaet 16 Fod, maa 
den nævnte Sidelinie forøges med !h Tomme, hvorimod denne 
Forøgelse senere for større Spændinger end 8 Alen kun behøver 
at være Y, Tomme; ligeledes maa de udhæve den Regel, at naar et 
qvadratisk Tversnit forandres saaledes, at det taber i Brede, men 
vinder i Høide, da vil Modstanden imod Bøining temmelig nøiag
tig blive den samme, naar det der er vundet i Høide, ikke er min
dre end Halvdelen, af det der er tabt i Brede, dog forudsat at man 
ikke vælger Rectangler, hvori Høiden er mere end dobbelt saa 
stor som Grundlinien. Dette Tversnit vilde i sig selv være forka
steligt, da man derved ikke længer har den fornødne Modstand 
imod Sidebevægelser. Disse Regler ere ikke de nøiagtige Resulta
ter af EX ACTA Beregninger, der altid blive mangelfulde, naar 



de paa hele dette Omraade ikke holdes sammen med de practiske 

Erfaringer, men de have det dobbelte Fortrin, baade at styrkes 

ved den daglige Erfaring og at bekræftes ved videnskabelige Un

dersøgelser. Det er i øvrigt her ikke Stedet at gaae ind paa en nær

mere Beviisførelse for deres Brugbarhed, og det bemærkes derfor 

blot endnu, at de dertil knyttede Tabeller kun ere at betragte som 

en exempelviis Anvendelse af Reglerne.« Efter således at have ta

get brodden af kritikken for at være alt for teoretiske i betragt

ningsmåden, ved at indrømme erfaring og praktisk virke en (vis) 

del af æren, fortsættes: »Idet disse Medlemmer i Commissionen 

saaledes have søgt at tage de Hensyn ved Tømmertykkelsernes 

Bestemmelse, som Theorie og Praxis give Anvisning til, erkjende 

de i øvrigt, at al Vilkaarlighed ikke derved udelukkes, da der 

navnlig bliver den tilbage, som har sin Grund i, at der kun er taget 

Hensyn til Tømmerets Qvantitative og ikke dets Qvalitative 

Egenskaber. Dette vilde imidlertid kun lede til endnu større Vil

kaarligheder, og en Viidtløftighed, der kun lidet vilde være paa 

sin Plads i en Lov.« 
Alligevel var teorien og de »videnskabelige Undersøgelser« sat 

i højsædet - forslagsstillerne opdagede ikke, at de havde fejlet i 

deres beregninger; som det fremgår af motiverne til lovforslaget, 

var det oprindelige forslag gået ud fra en større dimensionsfor

øgelse ved spænd mellem 6 og 8 alen, end ved spænd over 8 alen. 

Ikke alene praksis, men også videnskaben modsagde denne frem

gangsmåde - Galileis modellov havde flere år på bagen end de 

statiske landvindinger fra 1700-tallet. Denne lidt pinlige fejl blev 

afdækket i forbindelse med lovforslagets behandling i folketin

get, og her nedsattes også »udgangsspændvidden« fra 6 til 5 alen. 

På trods af den for tiden alt for teoretiske form, viste bestem

melserne om dimensionering af træbjælkelag i byggeloven af 

1856 sig brugbare i praksis, fordi de udgik fra normalt forekom

mende handelsførte dimensioner af tømmer, og de mindre spring 

i dimensionskravene kunne indpasses på naturlig måde i det al

mindelige boligbyggeri, hvor spændene aftog ned igennem byg

ningerne, og en sortering af bjælketømmer efter faktisk fore

kommende tværsnitsmål fastlagde deres placering herefter. Og 

på grund af den teoretiske form, kunne bestemmelserne være 

grundlag for lovgivningen på området i op mod 100 år. 

Den snarlige revision af byggeloven af 1856, der var blevet stillet i 

udsigt under dens behandling i Rigsdagen - bl.a. på grund af di

mensioneringsreglerne for tømmerkonstruktioner - udeblev, og 

da loven endelig blev revideret 1871, ændredes der ikke ved di

mensioneringsbestemmelserne, som havde vist sig både smidige 

og brugbare i praksis. Kritikken mod graden af »Detail i Krave

ne« var dog stadig levende, og med tydelig adresse til bestemmel

serne om bjælketømmers dimensionering fremholdt en af kriti

kerne under behandlingen i landstinget: »Man kan være fuld

kommen overtydet om, at, hvad der ifølge Lov skal efterregnes i 

Tommer, ja endogsaa i Trediedels Tommer, det bliver slet ikke ef

terregnet. Det er - det tror jeg, at jeg tør sige med nogen Erfaring 

- vist, at Bygningsloven for Kjøbenhavn hidtil ingenlunde er ble

ven fulgt i alle dens enkelte Bestemmelser, ... « - på trods heraf 

ændredes ikke ved bestemmelserne, og oven i købet blev i 1871-

loven indføjet den bestemmelse, at der kunne trækkes indskuds-
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noter i bjælker smallere end 7 tommer, mod øgning afbjælkehøj
den med halvdelen af notdybden - hvilket i sin yderste konse
kvens ville medføre, at man herefter skulle til at regne i langt 
mindre brøkdele af tommen end tidligere (- og end ikke den oven 
for citerede kritiker stemte herimod!) 

Byggeloven af 1889 indeholdt en stramning af kravene til bjælke
tømmerets dimension, dels ved fordringen om skarpkantethed på 
mindst halvdelen af længden, dels ved krav om tillæg af Y, tom
me til siden i det kvadratiske tværsnit på 6 x 6 tommer for hver 
halve alens større spænd end de 5 alen i »udgangsspænd«, og en
delig var det krævet, at bjælkerne skulle holde de foreskrevne di
mensioner i »færdig Tilstand«, dvs. efter bjælkernes tildannelse 
som bjælkelag og afretning til plan flade. 

Både kravet til bjælketømmerets skarpkantethed og bestem
melsen om, at dimensionskravene skulle henføres til de tildanne
de bjælker, var indeholdt i lovforslaget, som det oprindelig var 
udformet (i 1878); men kravet om tillæg af Y, mod tidligere Y, 
tomme til siden i det kvadratiske tømmer pr. halve alens forøgelse 
af spændvidden tilkom så sent som under den afsluttende be
handling i folketinget 1888/89. Det samme gjaldt den lille, men 
betydningsfulde ændring, at tømmer, der ikke opfyldte kravet 
om skarpkantethed på halvdelen af længden skulle gives et »pas
sende Tillæg til Tykkelsen af Tømmeret« - lovforslagets formu
lering havde været, at et sådant tillæg kunne forlanges af byg
ningsinspektørerne i fald det mentes nødvendigt. 

Motiverne til lovforslaget kommer ikke ind på de bagvedlig
gende årsager til disse skærpelser. Det må formodes, at kravet om 
skarpkantethed skal findes i tidernes almindelige devaluering af 
gammelkendte begrebers indhold - i tilfældet bjælker havde der 
altid heri ligget at sådanne var »fuldkantede«, hvilket indebar, at 
de som regel havde bomkanter på op mod Y, af længden; men be
grebet fuldkantethed var i løbet af 1860'erne og 70'erne blevet 
rummeligere, og som sådan betegnedes også tømmer med bom
kanter på op mod :Y, af længden, og med topender tenderende 
mod helt cirkulære tværsnit. 

Kravet om at bjælkerne skulle holde den foreskrevne dimensi
on i »færdig Tilstand« havde alle dage ligget i byggelovenes krav, 
idet fordringen om tværsnitsdimensioner var relateret til begre
bet »bjælker«; men der havde vist sig stærk tendens til at opfatte 
kravet som henført til udgangsmaterialets tværsnitsdimensioner, 
og det ville man med denne tilføjelse i loven have forhindret. 

Folketingets indføjelse af det imperative »skulle« i stedet for 
lovforslagets »kunne« var blot motiveret således: »at der hermed 
slaaes fast, hvordan man skal forholde sig, naar Tømmeret er 
Bomkantet«, og hensigten var selvfølgelig at fjerne den vilkårlig
hed, der kunne ligge i forskellige bygningsinspektørers opfattelse 
af kravet. 

For den kraftige stramning af dimensioneringskravene var der 
slet ikke argumenteret, og Justitsministeren konstaterede i sin 
svartale til forslagsstillerne blot, at det var en ». . . betydelig 
Skærpelse, men naar man anser det for nødvendigt, ser jeg heller 
ikke, at der kan indvendes noget Væsentligt derimod.« Under be
handlingen af lovforslaget var der ingen debat om disse punkter, 
og senere blev de vedtaget enstemmigt (uden afstemning), og der 



kan derfor ikke heraf udledes de faktiske bevæggrunde til de 

skærpede krav til bjælkelags styrkemæssige egenskaber. 

At ønsket var kraftigere/stivere bjælkelagskonstruktioner, 

fremgår direkte af de skærpede krav, men at det var nødvendigt 

både at give så detaljerede bestemmelser om bjælkernes 

form/tværsnit, som kombinationen af kravene om skarpkantet

hed og måling af foreskreven dimension i færdig tilstand udgør, 

og samtidig fordre større dimensioner end tidligere, må have en 

særlig forklaring. 
Udover de årsager, der må formodes at ligge til grund for præ

ciseringen af kravene til bjælketværsnit og form, er der to sand

synlige grunde til de skærpede dimensioneringskrav. Den første 

er at finde i det almindeligt handelsførte tømmer, og den anden 

hænger sammen med bestemmelserne i byggeloven af 1889 om 

udførelse af indvendige, bærende vægge. 

Næsten alt husbygningstømmer, der brugtes i København, var 

som omtalt foran med stor sandsynlighed importeret fra Sverige, 

og det var tildannet efter svensk evt. engelsk mål, hvad angik 

tværsnittenes dimensioner, derimod sædvanligvis efter dansk 

mål i længden. 
Det svenske tommemål var i faktisk størrelse en del mindre end 

det danske - ca. 5 pct. mindre og det engelske ca. 3 pct. mindre, 

og man tog hensyn hertil, som Herholdt beskriver det i » Veiled

ning i Hus bygningskunst« (1875): »Men da det svenske Tømmer, 

som almindelig anvendes, ikke fuldt holder den Dimension i 

dansk Maal, hvorpaa det lyder, tillige gjerne er temmelig bom

kantet og endelig maa hugges plant paa Over- og Undersiden, 

hvorved Højdemaalet bliver noget mindre, bør man i Regelen 

vælge Tømmer af 1 Tomme større Tykkelse end Bjælkerne skulle 

have, hvis Tværsnittet var kvadratisk; bruger man derimod pom

mersk Tømmer, behøves intet Tillæg.« (Preussens tommemål var 

lig det danske i faktisk størrelse, og samtidig var det pommerske 

tømmer som regel skarpkantet og lige). 

Imidlertid havde den praksis vundet indpas, at bygningsmyn

dighederne indtog en pragmatisk holdning til de forskellige tom

memåls faktiske forskelle, og regnede forekommende uden

landsk tommemål både nominelt og reelt svarende til dansk. Her

ved var kravene til dimensionering af tømmerkonstruktioner ef

ter byggelovene af 1856 og 1871 blevet udhulet i et omfang svaren

de hertil, fordi dimensionskravene var opstillet med baggrund i 

det danske tommemåls anvendelse i de »videnskabelige Sætnin

ger<<. 
Der var ikke overvældende reelle forskelle i bjælkernes bære

evne under lige forudsætninger i øvrigt og ved de spændvidder, 

der som regel forekom i det almindelige boligbyggeri (en 8 tomme 

kvadratisk bjælke spændende 5 meter og med boligbyggeriets 

sædvanlige belastningsforhold - 400 kg/m' - giver en resulteren

de bøjningsspænding på 82 og 95 kg/cm' ved dansk henholdsvis 

svensk tommemål), alligevel var det en kilde til kritik ved behand

lingen af forslaget til den senere byggelov af 1889 i landstinget i 

1880, hvor det bl.a. fremførtes: »I og for sig kan der ikke være 

Tvivl om, at naar der i en dansk Lov tales om Tommer, saa maa 

det være danske Tommer, der menes. Men paa den anden Side, 

har der, hvis jeg ikke er ganske urigtig underrettet, indfundet sig 
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den Praksis, at man regner Tømmer, som er skaaret efter svensk 
Maal, efter svenske Tommer, ·hvilket gjør en ikke ubetydelig For
skjel med Hensyn til Constructionens Styrke. Det svenske Tøm
mer er naturligvis ikke skaaret efter det officielle Maal, Decimal
tommer - hvoraf der gaar 10 paa en Fod - men efter det gamle hi
storiske Maal, svenske Værktommer, og en svensk Værktomme 
er omtrent '9/,0 af en dansk Tomme.« (den omtalte svenske værk
tomme svarede nominelt til den danske tomme, idet den frem
kom ved underdeling af en alen i 24 dele). 

Med baggrund i denne kritik var der forslag om at gøre udtryk
kelig opmærksom på brugen af dansk mål, alternativt at tage 
konsekvensen af de faktiske forhold, og udforme kravene i 
svensk mål. Forslaget blev afvist, dels med begrundelse i at også 
andre lande eksporterede tømmer til Danmark (København), og 
der dermed også skulle være taget højde for disse landes målsy
stemer, og dels med henvisning til udformningen af bestemmel
serne i lovforslaget, hvorefter der på baggrund af det nytill}omne 
»i færdig Tilstand« ikke var behov for en sådan skelnen. 

På baggrund af denne holdning, og fordi det var en så udbredt 
praksis at bruge svensk tømmer i København, er det meget sand
synligt, at man ved behandlingen senere hen i folketinget blot har 
skåret igennem hele denne diskussion ved at stramme dimensio
neringsreglerne. 

I øvrigt viste det svenske tommemål som »officielt« tømmer
mål sig sejlivet: i »Haandbog i Bygningslovgivningen for Køben
havn og Frederiksberg« (1928) bemærkes: »Bygningskommissio
nen regner i Almindelighed med, at den tidligere Maalangivelse i 
Tommer var at forstaa som sædvanligt Handelsmaal - svenske 
Tommer - og Omsætningen (af 6 tommer) til 15,6 cm, hvilket er 
noget mere end 6 svenske Tommer, tilsigter ikke at gøre nogen 
Forandring heri.« Der er her sigtet til byggelovens bestemmelser i 
den form de fik 1912, efter overgang til det metriske målsystem 
1907. Senere igen - i bygningsvedtægten af 1939 - blev tømmer
mål angivet i en slags »idealiseret« svensk tomme = 2,5 cm. 

Den anden grund til de skærpede dimensionskrav til bjælker i 
byggeloven af 1889 kan ligge i de ændrede krav til indvendige, 
bærende vægge, og de dermed lidt andre belastningsforhold det
te medførte for bjælkelagene. 

I byggeriet før 1890 var indvendige vægge af bindingsværk 
langt det almindeligste, og de tværgående bindingsværksvægge 
bar direkte en del af bjælkelagets last, fordi der indgik bjælker i 
disse vægge, og fordi udvekslinger for skorstene på denne måde 
virkede aflastende på nabobjælker, fremfor at aflægge last på 
dem. 

I bygninger, hvor de indvendige, tværgående vægge ikke del
tager i bæringen af etageadskillelserne på denne måde, bliver hele 
belastningen overført gennem bjælkerne, og med brug af lette, 
ikke-bærende skillevægge vil der som regel også blive tale om en 
yderligere belastning af etageadskillelserne. 

Byggeriet efter fremkomsten af byggeloven af 1889 antog me
get hurtigt en form, der indebar udstrakt brug af lette skillevægs
typer til de tværgående indvendige vægge, og som regel blev kun 
hovedskillevæg og vægge omkring trapper opført af murværk, 
sådan som det direkte var foreskrevet i loven. 



Det er sandsynligt, at lovgiverne forudså denne udvikling, og 
også på den baggrund skærpede dimensionskravene til bjælkelag 
- at det skulle være denne udvikling alene, der var skyld heri, kan 
udelukkes af den grund, at kravene til tagværkets tømmer også 
skærpedes på tilsvarende vis, men i denne sammenhæng fik den 
ændrede byggeskik ingen indvirkning; ingen havde dog på det 
tidspunkt kunne forudse den kraftige udvikling og fremkomsten 
af »lette«, ikke-bærende skillevægstyper i begyndelsen af dette 
århundrede; ej heller at der fremkom så tunge typer, at der kunne 
opstå problemer med bjælkelagenes bæreevne. 

I 1800-tallets byggeri var ikke-bærende skillevægge almindelig
vis udført af brædder i 2 (3) lag og med puds på begge sider; dels 
var disse vægge ikke særlig tunge, og dels var de ofte opbygget, 
sådan at de overførte deres last til de øvrige, bærende vægge. Ik
ke alle de ny typer, der fremkom efter århundredeskiftet besad 
disse egenskaber, og med Bygningskommissionens cirkulære
skrivelse af 10. juni 1913 blev der skredet ind: »Paa given Foran
ledning undlader jeg (dvs. stadsbygmesteren) ikke at henlede Hr. 
Bygningsinspektørens Opmærksomhed paa, at der paa Bygnin
gers Etageadskillelser og belastende disse ikke maa anbringes 
Skillerum, uden at der ved Etageadskillelsernes Konstruktion er 
eller vil blive taget fornødent Hensyn til Skillerumsvægten.« 

Som dimensionskravene til bjælker var udformet sprogligt, og 
enslydende udtrykt i alle tre byggelove, synes der ikke at kunne 
udledes tvivl med hensyn til beregningen af spændvidde og den 
dermed sammenhørende bjælkedimension - nemlig: at mindste
dimensionen 6 x 6 tommer ubetinget skulle anvendes ved spænd 
op til 5 alen, hvorefter der skulle tillægges Y, henholdsvis Vi tom
me til sidelinien i det kvadratiske tværsnit for spænd op til 5 Vi 
alen, og så fremdeles. Imidlertid kunne lovteksterne også læses 
sådan, at kravet om dimensionstillæg først udløstes, når spændet 
oversteg 5 Vi alen - dvs. at 6 x 6 tommer bjælker kunne anvendes 
ved spænd op til dette mål. Denne sidste fortolkning af lovtek
sten blev knæsat som gældende af tømrermester Kayser, der i 
»Quartalsberetninger fra Industriforeningen i Kjøbenhavn« gen
nemgik og kommenterede den nys udkomne byggelov af 1856. Og 
efter 1871-lovens fremkomst gentog samme historie sig - nu blot i 
»Maanedsskrift for Techniske Meddelelser fra Industriforenin
gen i Kjøbenhavn«. 

Kayser havde været med til udformningen af begge love - både 
som forslagsstiller og som lovgiver, og med en sådan baggrund 
har ingen i samtiden følt sig fristet til at sætte spørgsmålstegn ved 
denne udlægning af lovens ord; men der har nok været nogen 
som undrede sig over, at det ikke kunne have været klarere ud
trykt, at det var 5 Vi alen, der var »udgangsspændet«. 

Først i begyndelsen af vort århundrede ændredes denne prak
sis, idet Bygningskommissionen fik justitsministeriets ord for, at 
lovtekstens rette fortolkning indebar de 5 alen som skillelinje 
(ved justitsministeriets skrivelse af 3. august 1910). 

Tømmer, som det brugtes til bjælker i tidens almindelige hus byg
ning, var ensbetydende med slinget tømmer med kvadratisk 
tværsnit, eller med tværsnit hvori forskellen på sidemålene var 1 
tomme, og det sædvanligt handelsførte tømmer havde tværsnits-
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mål, der alene var deleligt med hele tommer - 6 x 6, 6 x 7, 7 x 7, 
7 x 8, 8 x 8, 8 x 9, 9 x 9 osv. -fuldtømmer med Vi-tommes dimen
sionsspring forekom ikke. Sådanne tværsnit gav optimalt udbyt
te af stammerne, når de med mindst muligt spild og indsats af ar
bejdskraft tildannedes ved håndkraft i skoven eller ved udskib
ningsstedet. 

I denne tildannelsesproces lå ingen tilskyndelse til at udforme 
bjælketømmer med optimalt tværsnit i henseende til størst mulig 
bæreevne i forhold til træmængde; det ville dels medføre mere 
arbejde, dels mere spild, som ikke repræsenterede nogen værdi 
som brænde på grund af transportomkostninger, og endelig ville 
det også kræve større stammedimension alt andet lige. Det højere 
og tilsvarende smallere fuldtømmer blev derfor alene af denne 
grund ikke brugt til bjælker; men også andre forhold ville have 
stillet sig i vejen for dets brug. Det gælder således bestemmelsen 
om ikke at måtte trække indskudsnoter i bjælker smallere end 7 
tommer, hvorved en evt. optimal brug af de højere tværsnit var 
begrænset til de større og sjældnere forekommende spændvid
der. Ligeledes var der i kraft af bestemmelserne om største byg
ningshøjde og mindste rumhøjde, indirekte fastsat en maksimal 
bjælkelagstykkelse på Yz alen i størstedelen af boligbyggeriet, og 
dermed var største bjælkehøjde låst til ca. 9 tommer. 

Byggelovenes bestemmelser om brug af de høje bjælketværsnit 
alternativt til de kvadratiske havde derfor begrænset virkning i 
praksis. 

Inden for de ret begrænsede muligheder var der end ikke fordel 
ved anvendelse af halvtømmer: efter »forvandlingsreglen« kunne 
f.eks. 7 x 7 tomme bjælker erstattes af 4 x 8 Yz tomme, som på 
grund af de få handelsførte dimensioner skulle skæres af enten 
8 x 9 eller 9 x 9, når hensyn blev taget til savsporets bredde; som 
priser på tømmer og savskæring foreligger oplyst, ville prisen for 
den større dimension tillagt udgiften til savning cirka svare til pri
sen for 2 kvadratiske 7 tomme bjælker - hvortil ville komme de 
større udgifter, der var forbundet med lægtebæring af indskud
det. Men der var selvfølgelig fordel ved at anvende halvtømmer -
skåret af den i øvrigt brugte bjælkedimension - op mod grund
murede, tværgående vægge, hvor belastningen var mindre. 

Det var altså inden for et ret snævert udbud af dimensioner, 
det almindeligt anvendte bjælketømmer var at finde, og umiddel
bart set ville dimensioneringsregler med udgangspunkt heri være 
det mest praktiske - byggelovenes dimensioneringsregler kan ved 
en overfladisk betragtning synes at være ude af trit med praksis 
på grund af spring i dimension mindre end tommen; i det alterna
tive forslag til dimensionering af bjælker, fremsat under kommis
sionsarbejdet med udkastet til byggeloven af 1856, regnedes ikke 
med mindre end tommespring i bjælketværsnit og de tilhørende 
spændvidder var hele alenmål. Alligevel var byggelovenes ud
formning af dimensionskrav til bjælker ikke blot anvendelige i 
praksis, når de fortolkedes efter deres reale indhold, men i høj 
grad udtryk for de faktiske forhold i tidens byggeri. 

Spændvidde og belastningsforhold var ikke entydige størrelser 
i den enkelte bygning - alene på grund af den aftagende yder
vægstykkelse nedefter var spændvidder i øverste bjælkelag ca. I 
til I Yz fod større end i kælderbjælkelaget, alt efter om bygningen 
var 5 eller 6 etager høj; og i det enkelte bjælkelag optrådte som 



Fig. 6.03. Trods nominelt samme dimension er bjæl
ketømmeret i en given bygning almindeligvis meget 
forskelligt - sammentegning af midtetværsnit af de 10 
gamle bjælker, der indgik i belastningsforsøgene, som 
gengivet i fig. 6.02. Den mindre variation i tværsnits
højde end -bredde skyldes bjælkernes afretning for 
udlægning af gulv/opsætning af loftforskalling. 

oftest flere spændvidder, enten fordi hovedskillevæggen helt el

ler delvis var placeret forskudt for bygningens midtlinie, eller for

di der var to evt. partielt flere langsgående, bjælkebærende in

dervægge, hvilket var ret almindeligt i byggeriet op til 1890, hvor 

hovedparten af de indvendige vægge var opført af bindingsværk 

og dermed funderet efter lovenes krav. Endelig medførte yder

væggenes evt. afvigen fra rette og parallelle linier også forskellige 

spændvidder. Uanset forskelle i spændvidder forekom afvigelser 

i belastningsforholdene efter bjælkernes større eller mindre af

stand i de forskellige rum; og under lige forhold i øvrigt svække

des en del af bjælkerne på grund af udvekslinger. 
Endelig var der forskellige fordringer til bjælketørnrners 

skarpkantethed og retlinethed, bestemt af bjælkers forhold 

til/indgåen i andre bygningsdele - og som var uafhængige af 

spændvidde og belastningsforhold. 
Disse mange og forskelligartede forudsætninger for en ensartet 

opfyldelse af dimensioneringskrav til bjælkers tværsnit blot i den 

enkelte bygning kunne rigelig retfærdiggøre den »store Grad af 

Detail« i lovgivningens bestemmelser om dimensionering af bjæl

ker - og endog en endnu større grad af detail, idet mange af for

udsætningerne ville medføre dimensionsspring mindre end de 

brøkdele af tommen, der var regnet med i respektive love; og ud

fra lovenes reale indhold i henseende til styrkemæssige krav og 

tømmer, som det faktisk forekom almindeligt handelsført, imø

degik man hele dette kompleks af krav og forudsætninger. 

Tømmer var ikke et fuldstændig ensartet og prismatisk tildan

net produkt - både i kraft af dets oprindelse og bearbejdning 

fremkom forskelle, og sorteringen af tømmer undervejs fra skov 
til tømmerhandler i København var ret grov og afstemt efter en

delig sortering på den enkelte byggeplads, hvor så at sige hvert 

stykke tømmer fandt sin bestemte plads i bygningen udfra dets 

karakteristika. I en tømmerleverance af nominelt samme tvær

snitsrnål var i princip ikke to stykker ens, der var forskelle i både 

højde- og breddernål, i størrelsen af barnkanter og i retlinethed -

alt under respekt af fastsatte mindstekrav, sådan som de eks

empelvis kunne være udformet for Halmstads tømmer i »Om 

Byggeforetagenders Gjennernførelse ved Licitation« af F. Mel

dahl (1867): »Det skal være fiirhugget, dog tillades en Vandkant, 

der begynder fra Midten og tiltager mod Toppen til høist 1 a 2 

Tommers Tverrnaal paa hver Kant; Dimensionen fra 6" til 8" in

clusive skal holde lige Maal i Rod og i Top, de stærkere Dimensio

ner fra 8" og derover kunne være indtil 1!.i" svagere i Toppen end 

Roden.« og videre: »Paa Halmstads-Tømmer tillades undtagel

sesviis paa enkelte Stykker, og naar Partiet i øvrig er af god Qvali

tet og Behugning, et yderligere Underrnaal under den fastsatte 

Høide- og Bredde-Dimension i Topenden af 1!.i Tomme.« 
I forbindelse med det enkelte byggeri sorteredes det indkøbte 

- og efter byggelovenes krav til dimension - nærmestkommende 

bjælketømmer efter de ovennævnte større eller mindre forskel

ligheder i henseende til højde- og breddernål, barnkanters størrel

se og retlinethed, og også indhold af kernetræ, som omtalt foran. 

Med baggrund i denne sortering anvendtes det mest fuldkante

de og evt. overrnålige tømmer til de større spænd, og det mindst 

fuldkantede og evt. underrnålige til de mindre spænd. 

Fordi bjælker i langt størstedelen af periodens etageboligbyg-
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Fig. 6.04. Under accept af bjælketømmerets større el
ler mindre grad af stigende bomkantethed mod topen
den modgik man traditionelt den faldende bæreevne 
ved at udlægge bjælkerne med rod- og topende skifte
vis til hver side, når hovedskillevæggen var centralt 
placeret, og i andet fald at lægge bjælkerne med den 
svagere topende over det mindste spænd. 
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geri var gennemgående i en længde fra ydervæg til ydervæg, var 
også dette aspekt med i sorteringsprocessen: i bygninger med en 
centralt placeret hovedskillevæg lagdes bjælkerne med rod- og 
topende skiftevis til samme side, og i bygninger hvor spændvid
derne på hver side af hovedskillevæggen(e) var forskellig, lagdes 
bjælkerne med rodenden over det største spænd - således som 
det er illustreret i fig. 6.04. I tilfælde hvor bjælker var aflagt i vif
teform, lagdes de på tilsvarende vis med rodenden over det 
spænd, hvor belastningen af bjælkerne var størst (jvf. fig. 6.09). 
I rum med mindre bjælkeafstand end den lovkrævede (og dimen
sionsgivende) anvendtes mindre fuldkantede bjælker, modsat de 
rum, hvor bjælkeafstanden var større og de mere fuldkantede 
derfor blev brugt - og så fremdeles. 

Andre sorterings- og brugskriterier var f.eks. ønsket om no
genlunde lige høje bjælker i hver etages bjælkelag af hensyn til 
gulvlægning - og i mindre grad opsætning af loftforskalling, og 
kravet om en vis anlægsflade for gulv- og loftbrædder på bjælker 
indgående i bindingsværksvægge, hvorfor sådanne bjælker helst 
skulle være skarpkantede og rette, selv om deres belastningsfor
hold ikke krævede det. 

Når lovenes krav til bjælkedimensioner fortolkedes efter deres 
reale styrkemæssige krav, var der således ret vide grænser for op
fyldelsen heraf med det almindeligt forekommende bjælketøm
mer og dets brug. 

Stramningen af kravene til bjælkedimensioner i byggeloven af 
1889 skal ikke ses som et opgør med denne tradition, men alene 
som en slags regulering af de grundlæggende fordringer til bjæl
ketømmer - herunder hvad der tidligere er beskrevet om målfor
hold og den almindelige devaluering af tidligere tiders begrebs
verden. 

Hele denne »sortering-efter-brug« proces var tømrerens naturli
ge ansvar, og i tidens husbygningslitteratur er den ikke omtalt i 
blot tilnærmelsesvis så sammenfattende form som her, men indi
rekte og spredt og som underforstået i andre sammenhænge. No
get af det nærmeste man kommer en beskrivelse af dette ansvar, 
er i det tidligere citerede værk af Meldahl, hvori det under »Con
ditioner for Udførelse af Tømmerarbeide« hedder: »Entrepre
neurens Polerer (dvs. tømmerformanden) skal uden Godtgjørel
se udsøge de til hvert Arbeide passende Materialier, paasee at de 
meest passende Dimensioner benyttes, og at der overalt anvendes 
gode og forsvarlige Materialier, samt at Intet forhugges eller for
skjæres.« 

Bjælkelagsinddeling 

Første gang der i den københavnske byggelovgivning optrådte 
krav til bjælkeafstand var i byggeloven af 1856. Heri var fore
skrevet(§ 15): »To Bjælkers Afstand maa i Gjennemsnit ikke væ
re over 1 Y2 Alen fra Midte til Midte, ... «, og lovteksten i byggelo
ven af 1871 var nøjagtig den samme. Kravet gik igen i byggeloven 
af 1889, men det blev gjort tydeligt, hvilke rammer der sattes for 
begrebet »Gjennemsnit« ved en ændret affattelse(§ 37): »Bjæl
kernes Middelafstand maa ikke være over 1 Vi Alen fra Midte til 
Midte, og Afstanden intet Sted over 1 :V, Alen.« 
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Fig. 6.05. Eksempel på bjælkelagsinddeling i bygning 
med alle indvendige vægge udført af udmuret bin
dingsværk. De tværgående vægge hvori bjælker ind
går, deltager i stor udstrækning i bæringen af etagead
skillelserne, og den langsgående (hoved)skillevæg bæ
rer kun en mindre del. 

Supplerende var i alle tre love fastsat, at hver tredie bjælke 

skulle være forsynet med murankre, og at afstanden mellem disse 

ankre ikke måtte overstige 4Yz alen. Udtrykkene »Gjennemsnit« 

og »Middelafstand« var altså henført til undermål af disse 4V2 

alen, selv om det først i byggeloven af 1889 blev helt klart ud

trykt, at kravet om 4 Yz alens afstand gik på »disse med Ankere 

saaledes forsynede Bjælker« og ikke ankrene alene. 

Hensigten med bestemmelserne om bjælkeafstand i byggelo

ven af 1856 - og også de senere loves bestemmelser herom - blev 

klart udtrykt af tømrermester H. Kayser; som en af lovens fædre 

kommenterede han den i »Quartalsberetninger fra Industrifore

ningen i Kjøbenhavn« 1856, og om § 15 skrev han: »Nogle Bjæl

ker kunde altsaa gjerne have en større Afstand end 1 Yz Alen, naar 

andre have en saa meget mindre. Det kommer kun an paa, at alle 

Afstandene tilsammen give det Maal, der vilde komme ud, naar 

hver især var 1 Yz Alen, dog at Afstanden mellem de gjennemgaa

ende og med Ankere forsynede Bjælker ikke maa overstige 4V2 

Alen«. 

En naturlig konsekvens af at stille lovkrav om dimension af bjæl

ketværsnit i relation til spændvidde, er at foreskrive den hermed 

forudsatte bjælkeafstand. Når der savnedes en sådan afstandsbe

stemmelse før 1856, og der allerede i 1810 var fremkommet mind

stekrav til bjælketværsnit i bygningslovgivningen, må dette for

klares ved det sæt af regler, der hørte sammen med bindings

værksbyggeriet, og som gik i »arv« til det grundmurede hus efter

hånden som bindingsværksbygninger i ren udgave forsvandt. 

I bindingsværksbygninger er der en direkte og konstruktivt be
tinget samhørighed mellem de lodret og vandret bærende del

elementer i vægge og etageadskillelser - stolperne og bjælkerne, 

og den taktfaste placering af stolper i facaderne genfindes i etage

adskillelsernes bjælkeinddeling. 
En tilsvarende indbyrdes afhængighed mellem vægge og bjæl

kelager ikke til stede i det grundmurede hus, og bjælkeafstanden 

i etageadskillelserne kan fastlægges uden hensyntagen til facader -

nes inddeling, når blot etageadskillelsernes nødvendige stabili

serende virkning på facaderne iagttages, dvs. at forankring i al

mindelighed sker til murværkets faste partier - pillerne. 

Denne frihed i inddelingen af træbjælkelagene var i begyndel7 

sen af 1800-tallet ikke almindeligt udbredt, og den herskende byg

geskik var endnu under stærk påvirkning af det tidligere bin

dingsværksbyggeri, selv om de byggeregulerende bestemmelser 

efter branden i 1795 havde sat endeligt stop for brug af udvendigt 

bindingsværk i nybyggeriet. 
Således var situationen i 1810, at inddelingen af bjælkelagene 

fulgte praksis fra tidligere, hvor bjælkeafstanden var lig med fag. 

bredden. Det almindeligt brugte 2-fags vindue med 1 Yz til 2 alens 
bredde og en pillebredde på omkring y, alen bestemte normalt 

forekommende fagbredder til at være 2 til 2 Yz alen. Ved større 

fagbredder lagdes en eller flere bjælker mellem de af murpillerne 

fastlagte bjælker. På denne baggrund var det derfor unødven

digt, at der blev foreskrevet bestemte bjælkeafstande. Men den 

følgende tids udvikling ikke bare inden for byggeriet, men i sam

fundet som helhed nødvendiggjorde fastere udformede bestem

melser, og som følge heraf opstod også kravene til bjælkeafstand 
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Fig. 6.06. Eksempel på bjælkelagsinddeling i bygning 
med indvendige vægge udført af grundmur og bræd
der. Bræddevæggene er i overtal - jvf. tegningen 
ovenfor der alene viser de grundmurede partier - og de 
deltager ikke i bæringen af etageadskillelserne, men 
belaster dem tværtimod. 
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i Københavns byggelov af 1856 og som videreførteside følgende 
byggelove. 

Set på baggrund af vor tids byggepraksis, ville der med et fast mål 
af 1 Yi alens afstand mellem bjælkerne i etageadskillelser være 
lagt et overordnet målforhold til grund for byggeriets planlæg
ning og udførelse - så meget mere som målet 1 Y, alen svarede til 
længden af 4 mursten med tilhørende fugeandele, regnet efter 
»normal-størrelse«. 

Også set som videreføring af tidligere tiders byggepraksis, hvor 
en fastlagt fagbredde i bindingsværksbyggeriet var overordnet 
byggemodul, ville en sådan målkoordination mellem de lodrette 
og vandrette bygningsdele være naturlig, og som foran beskrevet 
var det også det almindelige i begyndelsen af 1800-tallet. Men i 
den her omhandlede periode var det blevet almindeligt at betragte 
træ bjælkelaget som en »homogen« konstruktion, der tilpassedes 
den af andre grunde valgte planløsning, dels ved at lægge bjæl
kerne med større eller mindre afstand under overholdelse af de 
lovgivne regler herfor, og dels ved at udveksle for trapper, skor
stene og (kælder)vinduer i det omfang disse bygningsdeles pla
cering krævede det. 

Denne opfattelse og brug af træbjælkelaget kom tydeligt til 
udtryk under behandlingen af udkastet til byggeloven af 1856 i 
Rigsdagen, hvor en kritiker af lovens store indhold af detaljerede 
bestemmelser om bygningers udførelse sagde: »§ 15 bestemmer, 
at Bjelkernes Afstand i Reglen ikke maa være over 1 Y, Alen fra 
Midte til Midte; men Bjelkernes Beliggenhed i en Bygning retter 
sig efter Murene, Skillerummene, Pillerne, efter Skorstensrøre
ne, efter Trapperne o.s.v., og man kan derfor ikke nøiagtig an
give Regler for deres Afstand. Det som det især kommer an paa, 
er vel Længden og Tykkelsen af Brædder og Planker, der anbrin
ges paa Bjelkerne, ligesom Bjelkernes Afstand ogsaa er afhængig 
af deres Tversnitsdimension og deres Belastning.« 

Indirekte kom denne holdning også til udtryk i den byggetekni
ske litteratur fra anden halvdel af 1800-tallet: intetsteds er påpe
get det hensigtsmæssige i at tage udgangspunkt i optimal indde
ling af bjælkelagene, eller blot lade bjælkelagsinddelingen være 
medbestemmende ved udformningen af planløsninger, og den al
mindeligt anvendte fremgangsmåde ved bjælkelagsinddeling kan 
illustreres ved citat fra f.eks. » Veiledning i Hus bygningskunst« af 
J. D. Herholdt (1875): »Naar man skal inddele et Bjælkelag, be
gyndes med at indlægge en Bjælke over hver Tværskillevæg, eller 
dersom den er af Grundmur og gaar op i den følgende Etage, da 
en paa hver Side; dernæst henlægges en Bjælke op ad hver Gavl, 
og imellem disse saaledes bestemte Bjælker indlægges nu de an
dre i en passende Afstand fra hverandre.« og senere: »Naar der i 
et Bjælkelag skal dannes en Aabning, for at en Trappe, en Skor
sten eller des!. kan føres op derigjennem, sker det ved en Udveks
ling, ... « 

Periodens øvrige forfattere af byggeteknisk litteratur har næ
sten nøjagtig den samme fremstilling, og der har åbenbart ikke i 
tiden eksisteret nogen tilskyndelse til, hverken af materialeøko
misk eller arbejdskraftbesparende art at gøre opmærksom på an
derledes fremgangsmåder. Det nærmeste man kommer beskrivel
ser af forhold, som det kunne være hensigtsmæssigt at tage i be-



Fig. 6.07. Udformning af bjælkelag ved skrå endemur 
hvor de nærmestliggende bjælker er aflagt i endemu
ren. 

Fig. 6.08. Udformning af bjælkelag ved skrå endemur 
hvor de nærmestliggende bjælker er aflagt i en bjælke 
liggende langs endemuren. 

tragtning ved inddelingen, er hensynet til undgåelse af for mange 

og store udvekslinger, fordi sådanne ville være svækkende for 

bjælkelagets styrke. Men sådanne hensyn blev i hele perioden 

nævnt i anden række, og forholdsregler herimod blev først og 

fremmest angivet som dimensionsforøgelse af de bjælker, der så

ledes svækkedes ved taphuller og udsattes for større belastning. 

Først i K. Kristensen »Husbygning - Tømrerarbejde« (1920) 

angives en inddelingsmåde, der udgår fra skorstene, og dermed 

tager hensyn til at opnå færrest mulige udvekslede bjælker: »Ved 

denne lnddelingsmaade vil der maaske fremkomme alle mulige 

Afstande mellem Bjælkerne, men man faar disse anbragt paa de 

mest fordelagtige Steder i Bjælkelaget, og faar mange gennem

gaaende Bjælker og faa Udvekslinger.« Om den tidligere anvend

te metode til inddeling skriver han: »Selv om man ved denne Ind

delingsmaade kan spare et Stykke Tømmer eller to, vil det altid 

vise sig, at den bliver uøkonomisk paa Grund af de mange Styk

ker Halvtømmer og de mange Udvekslinger, man da vil komme 

til at bruge.« 
Men også i Kaare Kristensens alternative anvisning på bjælke

lagsinddeling med udgangspunkt i skorstene i stedet for vægge, 

var grundlaget en på forhånd fastlagt planløsning, og det grund

læggende syn på træbjælkelaget som en »homogen<< konstrukti

on dermed faktisk uforandret. 

Det skal her indskydes, at en sammenligning af de citerede vær

ker må ses på baggrund af den herskende byggeskik i boligbygge

riet på tidspunktet for deres udgivelse. På Herholdts tid var ind

vendige vægge i altovervejende grad udført af bindingsværk, og 
den direkte konstruktivt betingede samhørighed der er mellem 

sådanne vægkonstruktioner og (en del af) etageadskillelsernes 

bjælker, medførte uundgåeligt udvekslinger ved skorstene, fordi 

skorstene altid var placeret i forbindelse med indervægge. Mod

sat er indvendige vægge af grundmur opført mellem bjælkerne, 

og der er derfor mulighed for at undgå udvekslinger, når skor

stensstørrelser holdes inden for lov krævet bjælkeafstand. Place

ring af bræddeskillevægge og tilsvarende ikke-bærende (lette) 

indervægskonstruktioner er i princip uafhængig af bjælkelags

inddelingen, og vil derfor ikke umiddelbart medføre udvekslin

ger, når de anvendes i forbindelse med skorstene. Efter kravene i 

byggeloven af 1889 til indvendige vægges udførelse, var bindings

værksvægge i praksis blevet uanvendelige, og på denne baggrund 

skal Kaare Kristensens metode til inddeling af bj ælkelag ses - jvf. 

fig. 6.05 og 6.06. 

Igennem hele den anden halvdel af 1800-tallet var det primært be

stemmende for planudformningen af etageboligbyggeriet i Kø

benhavn, at grundstykkerne udnyttedes fuldt ud. Derfor måtte 

skævheder i grundgrænser og byggelovgivningens overordnede 

bestemmelser om byggeriets udformning nødvendigvis være 

højest prioriteret, og materialeøkonomiske hensyn til dels kom

me i anden række. 
De frederiksbergske byggelove var langt mere restriktive end 

de københavnske i bestemmelserne om grundens udnyttelse, og 

byggeriet på Frederiksberg fylder derfor sjældnere gadeflugten 

ud. Hermed var der også bedre mulighed for at lade en hensigts-
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Fig. 6.09. Udformning af bjælkelag ved skrå endemur 
hvor de nærmestliggende bjælker er aflagt i vifteform. 
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Fig. 6.10. Udformning af bjælkelag ved skrå og paral
lelle endemure hvor alle bjælker er aflagt i endemure
nes retni~g. 
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mæssig bjælkelagsinddeling være medbestemmende ved planud
formningen. 

Først i forbindelse med de store sammenhængende køben
havnske karrebebyggelser blev der praktisk mulighed for at ind
arbejde målforhold i boligbyggeriets planudformninger, hvori en 
nogenlunde taktfast bjælkelagsinddeling kunne indgå. 

Etageboligbyggeriets løsrivelse fra karrestrukturen medførte 
naturligt fremkomsten af en modulært baseret byggeskik, og en 
grundlæggende faktor heri var optimal udnyttelse af bjælkelags
tømmeret ved en bjælkelagsinddeling, der tog hensyn hertil. 

Foranstående beskrivelser af inddeling af bjælkelag er generel, 
men refererer umiddelbart til normaletagebjælkelag i bygninger, 
hvis grundplaner i hovedsagen er rektangulære, som eksemplifi
ceret i fig. 6.05 og 6.06. Den nærmere udformning af bjælkelage
ne i en given bygning vil i øvrigt være bestemt af grundplanens af
vigen fra den rektangulære facon, ligesom også bjælkelagenes 
placering i bygningen som kælder-, normal- eller tagbjælkelag 
som regel vil have indflydelse på deres udformning. 

Ved skrå endemur vil en del af bjælkerne ikke kunne aflægges i 
den ene af formurene, og de vil da enten være aflagt i endemuren 
direkte, eller på en bjælke liggende langs endemuren og spæn
dende mellem formurene (fig. 6.07 og 6.08). 

Den første løsning fordrer oplægning af hjælpetømmer mel
lem bjælkerne langs endemuren til bæring af gulvbrædder, ind
skud og loftforskalling. Samtidig vil denne løsning påføre ende
muren ekstra belastninger, som den derfor skal dimensioneres 
for. 

I den anden løsning tjener bjælken langs endemuren også som 
understøtning for gulvbrædder, indskud og loftforskalling; og 
fordi endemuren i dette tilfælde ikke yderligere belastes, vil den 
være udført med normal tykkelse. Disse to forhold tilsammen 
har talt til fordel for løsningen med bjælken langs endemuren, 
samtidig som det også har været af betydning for denne løsnings 
langt større udbredelse, at endemure som regel er brandmure. 
For at endemure kunne opfylde kravene til brandmure efter byg
gelovene af 1856 og 1871, måtte intet træværk i sådanne være lagt 
længere ind end 1 sten fra ydersiden, først efter byggeloven af 
1889 blev det tilladt at skyde bjælkeender Vi sten længere ind. 

Hvor endemurens skævhed i forhold til ydervæggene er lille, er 
de nærmest liggende bjælker blot aflagt i vifteform, som det er 
vist i fig. 6.09. 

I bygninger, hvor begge endemure er skrå i samme retning, og 
grundplanen således enten er et parallellogram eller nær svarende 
hertil, kan bjælkerne være oplagt med samme retning som ende
murene, og altså alle ligge parallelle eller i svag vifteform, med de 
2 yderste bjælker lagt parallelt med endemurene (fig. 6.10). Så
danne bjælkelag forekommer dog i reglen kun ved mindre skrå 
endemure i bygninger, hvis indvendige vægge er af bindings
værk, og hvor en sådan fremgangsmåde derfor falder naturlig på 
grund af den nære konstruktive sammenhørighed mellem bjæl
kelag og tværgående vægge. 

Bygninger med grundplaner af L-, T- eller U-form er som oftest 
sammensat af flere bygningsafsnit/fløje, som både i henseende til 
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Fig. 6.11. Eksempelvis udformning af bjælkelag i 
hjørnebygning. 

opbygning og fremtræden er selvstændige enheder. Men i almin

delighed er der ikke umiddelbar overensstemmelse mellem den 

indre (konstruktivt bestemte) og den ydre (synsmæssigt opleve

de) opdeling i fløje. 
Bjælkelagene i sådanne bygninger er nok opdelt i enheder, der 

følger de enkelte fløje i henseende til bæreretning, men i overgan

gen mellem fløjene er bjælkelagenes forbindelse sikret ved en 

større eller mindre grad af »indfletning«, der dels er bestemt af 

planløsning og indvendige vægges konstruktion, og dels af den 

grad af sammenhæng i bjælkelaget der fordres i det enkelte til

fælde. Endelig kan også ønsket om en bestemt retning af gulv

brædderne have spillet ind, og dermed fastlagt bjælkernes bære

retning. 
Ingen af de nævnte forhold har haft en sådan majoriserende 

virkning, at der kan opstilles generelle retningslinier for udform

ningen af bjælkelag i overgangszoner mellem fløjene i sammen

satte bygninger, men retningen af gulvbrædderne i de rum, der er 

beliggende i overgangszonen, vil som oftest afsløre hvordan 

bjælkelagene er udlagt. 
I hjørnebygninger kan bjælkelagene være inddelt som det er 

vist i fig. 6.11. 
I vinkel- eller T-formede bygninger kan enten hoved- eller si

defløjens bjælkelag være fortsat ind i den anden fløj, som det er 

vist i fig. 6.12. 
I fig. 6.11 og 6.12 er indvendige vægge vist grundmurede; med 

indvendige vægge af bindingsværk ville bjælker og tværgående 

indervægge i en vis udstrækning være sammenfaldende, og hjæl

petømmer (trimpler) til supplerende bæring af gulvbrædder, der

med bortfalde i de tilfælde. (I øvrigt turde det fremgå, at fig. 6.07 

til 6.12 repræsenterer principielle forhold - dels ved den jævne 

bjælketakt, og dels fordi kun primært bærende vægge er vist. 

Ved sammenligning med foregående fig. 6.05 og 6.06 fremgår, 

hvorledes trapper, skorstene og øvrige vægge influerer på ud

formningen af bjælkelag i dette byggeri.) 

Med gentagelsen af den samme planløsning i alle etager er nor

malbjælkelagene i etageboligbyggeriet ens udformet - forskelle 

er i almindelighed kun betinget af aftagende murtykkelse opefter 

i bygningerne. 
For ydervæggenes vedkommende medfører den mindre tykkel

se opefter, at spændvidden for bjælkerne vokser i takt hermed, 

og at afstanden mellem de yderste bjælker langs endemure og de 

næstfølgende er større i de øvre etager end i de nedre. Normalt vil 

indvendige vægge placeret over hinanden være ens konstrueret 

og have samme tykkelse i alle normaletager, og derfor ikke give 

anledning til ændringer i bjælkelagene - undtagelsen er, at 

grundmurede ikke-bærende skillevægge i de øverste etager kan 

være udført af en mindre tykkelse i vægpartier af begrænset stør

relse (jvf. afsnittet om indervægge), og derved give en lidt ander

ledes placering af de nærmest liggende bjælker. 

Hel eller delvis indretning af stueetagen - nederste normaletage 

- til butik, småhåndværk eller lignende medførte ikke ændringer 

i udformningen af bjælkelaget herover; primært fordi bjælkelags 

udformning som regel er bestemt af den overliggende normale 

boligetages planløsning, men også fordi rumstørrelser og -sam-
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Fig. 6.12. Eksempelvise udformninger af bjælkelag i 
bygninger med sidefløje. 
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menhænge i den tids og dette byggeris erhvervslokaler sædvanlig
vis ikke afviger fra boligernes. Eventuelle forskelle mellem plan
udformning af erhvervslokaler i stueetagen og overliggende bo
ligetager vil alene bestå deri, at ikke-bærende bræddeskillevægge 
i boligetagerne ikke er ført ned i erhvervsetagen, og at bærende 
hovedskillevægge her i en vis udstrækning kan være understøttet 
af (jern)dragere - forhold som ikke umiddelbart har indflydelse 
på bjælkelaget over. 

Fra midten af 1870'erne og i stigende grad op mod århundrede
skiftet blev også butikslokaler i det almindelige boligbyggeri for
synet med »udstillingsvinduer«, men selv om disse vinduer er bå
de højere og bredere end de overliggende etagers, går de sjældent 
så højt op mod loftet, at det har været nødvendigt at udveksle 
bjælker på grund af manglende plads til deres aflægning. Der
imod har den forøgede belastning af murpartierne over sådanne 
vinduer medført, at de traditionelt anvendte vinduesoverliggere 
af træ måtte erstattes med profiljern. 

Tilsvarende gælder, at port/ gennemgang fra gade til gård i re
gelen heller ikke har givet anledning til ændringer i det overlig
gende bjælkelag. Kun undtagelsesvis er bjælkelag over porte op
lagt på tværskillevægge/endemure, og det hører i almindelighed 
sammen med, at bjælkelaget over porten udgør en selvstændig 
del, der er placeret i en højde, som afviger fra den øvrige del af 
bjælkelaget. 

I den udstrækning kælderetagens planudformning er en afspej
ling af de overliggende normaletagers, vil kælderbjælkelagets 
inddeling ikke afvige fra normaletagernes ud over hvad grund
murede, gennemgående tværskillevægges større tykkelse i kælde
ren betinger, og i den del af byggeriet hvor indvendige skillevæg
ge i normaletagerne er af bindingsværk, giver kælderens grund
murede og tykkere vægge heller ikke anledning til ændret indde
ling af kælderbjælkelaget, fordi de af bjælkerne, der indgår i bin
dingsværksvægge, blot er lagt oven på kældervæggene. 

Hvor der ved indretning af erhvervslokaler i stueetagen er taget 
hensyn til en større belastning af gulvfladen end normalt i bolig
byggeriet, er kælderbjælkelagets bæreevne forøget enten ved 
brug af kraftigere bjælker, eller ved øgning af bjælkernes antal, 
hvorved kælderbjælkelaget i så tilfælde kan være anderledes ind
delt end normaletagernes. 

En afvigende inddeling af bjælkelaget under sådanne lokaler 
vil dog i almindelighed være betinget af evt. trappers placering. 
Det kan dels være trapper til gade i de tilfælde, hvor niveaufor
skelle mellem gulv- og gadeplan er så stor, at der ikke har været 
plads til udvendig trappe, og dels interne trapper til depot i kæl
der. 

Kælderbjælkelag i portgennemkørsler er derimod som regel 
udformet under hensyntagen til de anderledes belastningsfor
hold, enten som beskrevet ovenfor ved flere eller kraftigere bjæl
ker, eller ved oplægning af bjælkerne med kortere spænd - sæd
vanligvis på tværs af portrummet og båret af kælderetagens 
grundmurede tværskillevægge. 

Det er i øvrigt netop under erhvervslokaler og - i særdeleshed -
i portgennemkørsler, at jernbjælkelag fandt anvendelse og en vis 
udbredelse i de sidste tiår af århundredet. Når jernbjælkelag er 



Fig. 6.13. Udformning af tagbjælkelag i bygning med 
valmtag. 

Fig. 6.14. Eksempelvis udformning af tagbjælkelag i 
hjørnebygning - jvf. normaletagebjælkelag fig. 6.11. 

brugt, vil det imidlertid altid klart fremgå af byggesagens akter, 
og der vil heri være gjort rede for både bjælkedimension og ind
deling, fordi sådanne konstruktioner krævede særskilt ansøg
ning og godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 

Generelt set vil kælderbjælkelag afvige fra normalbjælkelage
ne på et punkt: ved den udstrakte anvendelse af udvekslinger 
langs formurene, idet kældervinduer i langt den overvejende del 
af boligbyggeriet fra denne periode er placeret så højt op mod -
eller højere end - loftet i kælderen, at der ikke er aflægningsmu
lighed for bjælker her. Tilsvarende gælder, at udvendig adgang 
til kælder i de fleste tilfælde har medført udveksling af bjælker. 

Tagbjælkelag afviger fra normalbjælkelagene i den udstrækning 
tagform og konstruktion kræver det og etagernes planudform
ning medgiver det. 

Således vil placering og størrelse af udvekslinger i tagbjælkela
get for skorstene og trapper, der er ført op i tagetagen, være til
svarende de underliggende normalbjælkelag. 

Tage med dobbelt eller ensidigt fald, sådan som de almindeligt 
forekommer på bygninger beliggende i randbebyggelse, som bag
huse eller sidebygninger og afsluttet med lodret endemur, fordrer 
i almindelighed ikke særlig hensyntagen ved tagbjælkelagets ind
deling, hvad enten spærene er sat direkte i bjælkerne, eller de hvi
ler af på remme. Men det er klart, at den nære samhørighed mel
lem bjælker og spær i første tilfælde vil kunne give anledning til 
ændret inddeling aftagbjælkelaget i højere grad end tilfældet, 
hvor spærene hviler af på remme. I så fald vil det snarere være 
forhold i spærfagsinddelingen: hensigtsmæssige afstande mellem 
og placeringer af spær i forbindelse med skorstene, kviste eller 
tagvinduer, der er afgørende, end bjælkernes ujævne takt og den 
heraf følgende forskellige belastning af spærene. 

Ved skråendemurer sidste spærfag opstillet langs med denne, 
og tagbjælkelaget er derfor udformet med bjælke iiggende langs 
endemuren, uanset om normalbjælkelagenes nærmest liggende 
bjælker måtte være aflagt direkte i muren, jvf. fig. 6.08. 

Største afvigelse mellem tagbjælkelag og normalbjælkelag op
træder i bygninger, hvis tage har fald i retninger, der afviger fra 
bjælkelagsretningen. Det er typisk tilfældet ved valmtage og tage 
over hjørnebygninger og flerfløjede bygninger. Tagbjælkelaget 
er i så fald afsluttet med korte stikbjælker lagt med normal bjæl
ke/spærafstand og i spærenes retning langs de ydermure eller de
le heraf, hvori bjælkelag ikke er aflagt (fig. 6.13 og 6.14). 

Ved tagfladernes sammenskæring i grater og kehler ligger 
stikbjælkerne i sammenskæringens retning, og afhængig af ret
ningen vil disse stikbjælker enten være tappet i de nærmest lig
gende andre stikbjælker, eller i de almindelige bjælker. Hvor der 
under gratspær altid vil være lagt stikbjælker, er dette ikke altid 
tilfældet under kehlspær når tagkonstruktionen hviler på rem
me, fordi remmenes sammenskæring i det indadgående hjørne er 
i stand til at modstå det udadrettede tryk fra kehlspæret. 

Afvigelser i øvrigt mellem normal- og tagbjælkelag begrænser 
sig til den del af bygningsmassen, hvor indvendige tværskillevæg
ge af grundmur ikke er ført op i tagetagen. Man har i så fald ofte 
lagt bjælker over disse mure, hvor der i normaletagernes bjælke
lag findes bjælker på begge sider af dem. 
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Fig. 6.15. Forekommende udvekslinger: a - for skor
sten, b - for trappe og c - for vindue/dør (E. J. Som
merfeldt: »Forelæsninger over Huusbygningskunsten 
II«, 1879). 
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Udvekslinger 

I etageboligbyggeriet fra anden halvdel af 1800-tallet forekom 
kun tre typer af udvekslinger i træbjælkelag, som vist i fig. 6.15; 
det er udvekslinger for skorstene/ventilationskanaler (a), for 
trapper (b) og vinduer (c). 

På figuren er ikke vist udvekslinger for installationer, fordi bo
ligbyggeriets eneste indvendige installationer var rør for brugs
vand og gas, og sådanne mindre rør blev blot ført gennem etage
adskillelserne uden særlige foranstaltninger. Faldstammer fra 
køkkenvaske var placeret udvendig på bygningerne, og først med 
den begyndende installation af vandklosetter i tiåret op mod år
hundredeskiftet blev faldstammer fra disse wc' er placeret inde i 
bygningerne. Der er heller ikke vist udvekslinger for »vådrurns
gulve« udført af beton og udstøbt mellem eller over jernbjælker, 
fordi sådanne gulve var utænkelige i perioden. Først efter år
hundredeskiftet korn der lovkrav om sådanne vandtætte gulve i 
wc-rum og senere baderum. 

Der er hverken principielle eller reelle forskelle på udførelsen af 
de tre forekommende typer af udvekslinger; forskelle begrænser 
sig til mængden af evt. hjælpetømmer, som det forekommer ved 
skorstensvekslerne. Men der er faktiske forskelle i vekslernes vir
kemåde, når de ses i kombination med indervæggenes konstruk
tion og planudformningen i øvrigt, og ikke blot som et led i bjæl
kelaget. 

Som regel påregnes udvekslinger i et bjælkelag altid at være 
svækkende for bjælkelagets bæreevne, idet vekslerne pr. defini
tion og i deres udførelse er udformet sådan, at de overfører væg
ten fra de udvekslede bjælker - de såkaldte stikbjælker - til nabo
bjælker, som herved belastes mere end normalt. I fig. 6.15 vil det
te også være tilfældet både med udvekslingerne for skorstenen og 
vinduet; men trappevekslen vil være delvis understøttet af stik
bjælken, fordi denne (i hvert fald i figuren) er i et stykke, og der
med udkraget over hovedskillevæggen, der afgrænser trappe
rummet. 

Hvis den tværgående skillevæg ved skorstenen i fig. 6.15 havde 
været udført af bindingsværk, ville noget tilsvarende have været 
tilfældet med udvekslingen her, og vekslen ville derfor virke som 
et bjælkestykke, der var udkraget nogenlunde lige langt til begge 
sider for muren, og derved snarere deltage i bæringen af nabo
bjælkernes last, end aflægge last på dem. 

Sådan som udvekslinger findes i en aktuel bygning, må de be
dømmes udfra hele bygningens konstruktion, når det skal afgø
res i hvilken grad de er svækkende for bjælkelagene, eller om de 
måske tværtimod udgør en forstærkning af bjælkelagene. Det 
gælder især den del af denne bygningsmasse, der har indvendige 
vægge af bindingsværk, at man skal være varsom med at sætte 
prædikatet »ikke-bærende« på vægge, som i nutidigt byggeri vil
le blive karakteriseret som værende sådanne. 

Uanset at udvekslingers resulterende virkemåde ikke er entydig, 
men afhængig af bygningens øvrige konstruktion, er udvekslin
ger altid ndført sådan, at de er egnede til at overføre last fra stik
bjælker over veksel til nabobjælker, idet den benyttede tapsarn-



Fig. 6.16. Udveksling for skorsten. 

Jing er udformet med henblik herpå - det er en såkaldt bjælketap 

eller brysttap. Dens udformning og de modsvarende udstemnin

ger i bjælkesider og vekselsider er vist i fig. 6.16. 

Tidligere sikredes sådanne tapsamlinger med trænagle alene. 

Men allerede før denne periode var det blevet almindeligt også at 

anvende spidsklamme. Når trænaglen stadig anvendtes, samtidig 

med spidsklammen, ligger det i den udførelsesmæssige praksis, 

idet trænaglen i denne periode kun havde som funktion at drive 

træstykkerne tæt sammen inden spidsklammen sattes over. Hul

lerne i tap og bjælke/veksel boredes forskudt, hvorved træstyk

kerne pressedes sammen ved naglens inddrivning. 

Som det fremgår af fig. 6.16 vil stikbjælkens tap være svækket, 

hvis noter til indskudsbrædder er trukket helt ud til enden af 

bjælken. Det er sandsynligvis for at undgå dette, at man i mange 

tilfælde har undladt at trække noterne helt ud, og i stedet har sat 

lægter på stikbjælkens sider til bæring af indskuds brædderne på 

det sidste stykke, som det er vist i figuren. 

Udvekslinger for skorstene skal ikke alene give skorstenene fri 

passage gennem bjælkelagene, men også støtte dem. Hvor skor

stene går gennem bjælkelag, er deres vanger udkraget til I-stens 

tykkelse, og det er denne udkragning udvekslingen omslutter. I 

almindelighed vil udkragningen kun kunne finde støtte mod 

veksler, eventuelt også mod en bjælke - på den ene eller de øvrige 

sider må skorstenen derfor støttes af hjælpetømmer - de såkaldte 

trimpler. Udover at støtte skorstenen har trimplerne også til op

gave at danhe underlag for gulvbrædder og loftsforskalling, lige

som de også er med i bæringen af indskuddet. 

Trimpler er sædvanligvis gjort af gennemskåret bjælkelags

tømmer - halvtømmer - sjældnere af planker, og de er samlet 

med vekslerne ved trimpelblad - med eller uden bærebryst af

hængig af deres belastning og spændvidde. Ligeledes afhængig 

heraf er evt. tilstedeværelse af spidsklamme over samlingen. 

Det oven for beskrevne refererer til skorstene, der indgår ret

vinklet i bjælkelag; diagonalstillede skorstene kan ikke umiddel

bart finde støtte mod veksler, bjælker eller trimpler, og der an

vendes derfor yderligere et sæt hjælpetræ, for at omslutte sådan

ne skorstenes udkragning, som vist i fig. 6.05 og 6.06. Selv om 

disse skråtstillede trimpler i deres principielle funktion svarer til 

de almindelige trimpler, indgår de dog med langt mindre betyd

ning i bjælkelagets konstruktion, og de er derfor udført af plan

ker eller brædder, som blot er skåret stumpt mod veksler og de 

større trimpler, og sømmet fast. 

Skorstenes størrelse, form og retning i forhold til bjælkelagene er 

bestemmende for udvekslingernes »indre« udformning, dvs. i 

henseende til placering af og afstand mellem veksler og trimpler. 

Udover at skorstenens størrelse selvfølgelig er afgørende for 

hvor mange bjælker der skal udveksles i en given bygnings bjæl

kelag, har skorstenen ikke direkte indflydelse på antal og place

ring af stikbjælker - i så henseende er konstruktionen af skorste

nens tilstødende vægge og deres forhold til bjælkelagene natur

ligt nok afgørende. 
I tværgående skillevægge af bindingsværk indgår altid bjæl

ker, og når bindingsværksvægge støder op til skorstene vil disse 

bjælker derfor skulle udveksles. 
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Fig. 6. 17. A og B - udvekslinger for skorsten sammen
bygget med endemur. C, D og E - udvekslillger for 
skorsten med tilstødende vægge udført af bindings
værk. 
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Grundmurede, tværgående skillevægge har bjælker på begge 
sider, hvoraf den ene evt. er af halvtømmer, og afhængig af om 
inddelingen af bjælkelaget er foretaget med hensyn til opnåelse 
af mindst mulige udvekslinger eller ej, vil den ene eller begge disse 
bjælker skulle udveksles; det spiller også ind her, om sådanne 
grundmurede vægge er udført med udkragning mod bjælkerne, 
og om størrelsen af denne udkragning er af samme størrelse som 
skorstenens udkragning. 

Tværgående bræddeskillevægge kan være anbragt oven på 
bjælkerne, på deres sider eller på indskuddet imellem bjælkerne; 
når sådanne vægge støder til skorstene, vil udvekslingerne være 
bestemt af deres bæringsmetode. Det samme flertydige forhold 
gælder for andre lette skillevægstyper. 

Skorstene opført langs endemure, vil altid kun resultere i udveks
ling af den nærmest muren liggende bjælke. Udvekslingen som 
helhed vil i så fald være entydig, og være udformet som vist i fig. 
6.17 A eller B. 

I fig. 6.17 C, Dog E er vist udvekslinger for skorstene, hvis til
stødende vægge er af bindingsværk. Som helhed betragtet udvi
ser de stor ensartethed, og forskelle er kun betinget af skorste
nens vinkelrette eller diagonale placering i forhold til bjælkelags
retningen. 

Tilsammen repræsenterer de 5 skorstensplaceringer og -ud
vekslinger, der er vist i fig. 6.17, de typisk forekommende i hele 
den del af periodens etageboligbyggeri, der har indvendige vægge 
af bindingsværk, og som altså er opført før 1890. 

Også den viste skorstensstørrelse (I x I sten i indvendigt mål) er 
typisk for byggeriet op til 1890. Efter Københavns byggelov af 
1856 var brug af »snævre« skorstensrør blevet tilladt, men der var 
hverken i denne lov eller den efterfølgende krav til deres størrelse, 
eller sat grænser for antallet af tilsluttede kakkelovne eller (efter 
byggeloven af 1871) fritstående køkkenkornfurer. Når sådanne 
I-stens skorstene er brugt i køkkener, er de dog i almindelighed 
udbygget med et ventilationsrør, der er I x V2 sten i indvendigt 
mål. 

Større skorstene var kun krævet i forbindelse med åbne ildste
der; enten 2 x 2 sten i indvendigt mål, når flere ildsteder tilslutte
des samme skorsten, eller separate I x I stens rør fra hvert sådant 
ildsted. De åbne ildsteder med deres murede kapper er bygget 
sammen med skorstenen, og står som store murede rør op igen
nem bygningerne. Men udvekslinger for sådanne er ikke anderle
des end de almindelige skorstensudvekslinger, når altså bortses 
fra størrelsen. 

I boligbyggeriet efter 1890 er der ikke samme grad af overskuelig
hed i skorstensudvekslingers størrelse og udformning, som der 
var i byggeriet før. Byggeloven af 1889 betød et brud med »bin
dingsværksbyggeriet«, og indvendige vægge var herefter udført 
af grundmur eller som »lette« konstruktioner båret af bjælkela
gene. Samtidig indførtes krav til størrelse af skorstene i forhold 
til antallet af tilsluttede ildsteder, og i denne sammenhæng regne
des et komfur lig med to kakkelovne. Endvidere blev størrelsen af 
skorstenen gjort afhængig af, om der udførtes separat rurnventi
lation eller ej - ikke blot i køkkener, men også i beboelsesrum. 
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Fig. 6.18. A - udveksling for skorsten med tilstødende 
vægge af bindingsværk.Bog C - udveksling for skor
sten med tilstødende vægge af brædder. Dog E - ud
veksling for skorsten med tilstødende vægge af grund
mur. 

Disse krav var en enorm skærpelse i forhold til den praksis, der 

havde udviklet sig i det tidligere byggeri. Hvor man før kunne 

komme helt op på 28 tilsluttede kakkelovne og/eller komfurer til 

en diagonalstillet I x I stens skorsten i bygninger, hvor også 

kælder - og tagetage var indrettet til beboelse, kunne man efter 

bestemmelserne i byggeloven af 1889 kun tilslutte 8 kakkelovne 

eller 4 komfurer til en sådan skorsten, når der i øvrigt ikke var ud

ført selvstændig ventilation af rummene. For at kunne tilslutte 28 

kakkelovne fordredes herefter et rør med indvendigt mål 2 x 2 

sten. Kravene til skorstensstørrelser efter byggeloven af 1889 

medførte generelt, at der kom flere og/eller større skorstene i 

byggeriet efter 1890. 
For udvekslingerne betød dette i almindelighed kun større af

stand mellem veksler og trimpler, men ikke længere veksler end 

tidligere - snarere blev tendensen at undgå udvekslinger, hvor det 

var muligt, ved i højere grad end før at tage hensyn til skorstene

ne ved inddelingen af bjælkelagene. Men denne tendens blev 

først rigtig klar efter århundredeskiftet. 
Til illustration af udvekslingernes ændrede »ydre« udform

ning efter 1890 er vist udvekslingen for en I-stens skorsten place

ret ens i forhold til 3 sammenstødende vægge: Fig. 6.18 A viser 

væggene gjort af bindingsværk, og eksemplificerer derved ud

vekslingen, som den i de allerfleste tilfælde ville se ud før 1890. 

Fig. 6.18 Bog C viser dobbelte bræddeskillevægge (afsluttet mod 

skorstenen med mursten muret på kant), som henholdsvis er an

bragt oven på og på siden af stikbjælkerne. Fig. 618 D og E viser 

grundmurede vægge af V. stens tykkelse i tværretningen, som 

henholdsvis er opmuret uden og med udkragning mod bjælker
ne, og hvor den ene bjælke i fig. 6.18 E er af halvtømmer. 

For udvekslinger ved bindingsværksvægge og vægge af bræd

der eller tilsvarende lette konstruktioner gælder, at stikbjælkerne 

er ens placeret over hinanden i alle bjælkelag, mens stikbjælker

ne ved grundmurede vægge må følge væggenes aftagende tykkel

se opefter - fra I sten i kælderen, over V. sten i de følgende 4 eta

ger til Vz sten i de øverste. 

Udvekslinger i bjælkelag langs ydervægge forekommer, hvor der 

ikke er aflægningsmulighed i muren. Det kan være på grund af 

stedvis tyndere, og ikke bæredygtigt murværk (blændinger), men 

det vil oftest være fordi vinduer eller døre går så højt op mod lof

tet/bjælkelaget, at hverken vinduesplanker eller murlægte kan 

føres igennem som vederlag for bjælkerne - og det vil selvfølgelig 

være tilfældet, hvor vinduer spænder over to etager eller flere. 

I det almindelige boligbyggeri er det typisk i kælderbjælkela

get, der er foretaget udvekslinger langs ydervægge, men udveks

linger kan også forekomme oppe i normaletagernes bjælkelag, 

og det vil i almindelighed klart fremgå af vinduers/døres højde, 

om der er brugt udveksling eller ej. 
Udvekslinger langs ydervægge er i princip ikke anderledes ud

formet end udvekslinger for skorstene langs hovedskillevægge; 

men hvor udvekslinger for skorstene som regel kun medfører en 
udvekslet bjælke, vil det ved udvekslinger langs ydervægge ofte 

være flere bjælker, der udveksles - eller udvekslingerne er så tæt 

placeret, at i grænsetilfældet hver anden bjælke er udvekslet (jvf. 

fig. 6.19). 
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Udvekslinger langs ydervægge sker som regel ganske tæt ved 
muren, og vekslers aflægning i nabobjælker vil derfor ikke med
føre forøgelse af deres bøjningsbelastning, sådan som det vil væ
re tilfældet med f.eks. skorstensudvekslinger midt inde i bjælke
lagene. 

Udvekslinger vil som regel på en eller anden måde medføre for
øgede belastninger i vederlagene for de ikke udvekslede bjælker, 
men det vil især være udtalt ved udvekslinger langs ydervægge, 
og selvfølgelig i stigende grad jo større vekslen er. Der vil normalt 
kun opstå problemer i forbindelse hermed, når nabobjælkerne er 
aflagt for nær falsene i de åbninger, der udveksles for. Dels fordi 
de sædvanligt brugte skrå false sjældent er muret i forbandt fuldt 
ud, men »efterfyldt« med mindre stenstykker eller evt. kun mør
tel i forbindelse med pudsningen, og dels fordi bjælkers veder
lagsflade helst skal være ligeligt fordelt på begge sider af bjæl
ken. Sådan som nabobjælkerne er vist aflagt i muren i fig. 6.19, 
er der faktisk for lille afstand til falsene; men de viste situationer 
er ikke ualmindelige i periodens boligbyggeri. 

Udvekslinger langs ydervægge medfører i øvrigt ikke særlige pro
blemer; men det generelle problem for veksler, der er sammenhø
rende med den anvendte tapsamling mellem stikbjælke og veksel 
henholdsvis veksel og nabobjælke, bliver særlig eksponeret i for
bindelse med lange og kraftigt belastede veksler - sådan som de 
kan forekomme netop ved ydervægge. 

Udstemningen for tappen i vekslen fjerner en del af vekslens 
tværsnit. Denne svækkelse medfører kun et mindre tab i mod
standsmoment, som ikke vil være særlig afgørende for vekslens 
egenskab af drager under normale forhold, idet veksler er gjort af 
samme tømmerdimensioner som bjælkelaget i øvrigt, og veksler 
skal være temmelig lange, før kombinationen af belastning og 
spændvidde medfører krav om dimensionsforøgelse på grund af 
tværsnitsforringelsen; eksempelvis er modstandsmomentet for 
en veksel af 8 x 8 tommer tømmer med udstemninger for bryst
tap, trænagle og spidsklamme svarende til modstandsmomentet 
for tværsnittet af tømmer med 7 Y, tommes sidelinie. Men fordi 
tapsamlingen medfører at lasten fra stikbjælke(r) afleveres på 
vekslens nedre del, vil der kunne opstå spaltningsbrud i vekslen. 
Denne risiko er forstærket ved tømmers naturlige svindrevnedan
nelse på langs, men i øvrigt mere eller mindre medvirkende alt ef
ter træets fiberretning Gvf. fig. 6.03). 

Samtidens teknikere var opmærksomme på dette problem, og 
arkitekt E. Gnudtzmann beskrev i en artikel i »Maanedsskrift for 
Industriforeningen i Kjøbenhavn« 1876, hvorledes sådanne spalt
ningsbrud kunne undgås: »I dette Øiemed har man foreslaaet at 
lade Tapperne falde bort, saaledes at Bjælkerne kun gaae ind i 
Vekselen med et Bryst; men Forbindelsen bør da sikres med et 
Jernbeslag. Simplere og nok saa sikkert turde det være at forsyne 
hver Indtapning med en Skruebolt, som holder den under Tap
pen liggende Dee! af Vekselen sammen med den øverste Dee! og 
har en Styrke, der svarer til det Tryk, som igjennem Tappen over
føres paa Vekselen«. 

Fra andre sider blev foreslået at gøre som visse steder i udlan
det, hvor man anvendte særligt formede jernbeslag, der kunne 
optage stikbjælker og overføre deres belastninger til veksler, 



uden at der blev foretaget udstemninger i vekslerne - beslag som i 

virkemåde og udseende minder om vore dages BMP-beslag til 

, dette formål. 
De her beskrevne anderledes metoder til aflægning af bjælker i 

veksler vandt ikke større udbredelse i den almindelige husbyg

ning - man anvendte den gammelkendte og indarbejdede bryst

tapsamling med trænagle og spidsklamme over. 

Som de almindeligt brugte trappetyper i periodens boligbyggeri 

er opbygget og placeret, adskiller trappeveksler sig fra både skor

stens- og vinduesveksler i virkemåde; dels er trappeveksler princi

pielt tosidigt belastet: fra stikbjælker og fra trappeløbene, og dels 

overfører de ikke belastninger til det øvrige bjælkelag, fordi de er 

lagt af i trapperummets vægge. 
Af trappevekslers to former for belastning er belastningen fra 

trappeløbene nogenlunde konstant i størrelse, og bestemt ved 

byggeriets kategori, hvori indgår etagehøjde og trappebredde. 

Det er reposernes størrelse og opbygning, der som mere variable 

størrelser er afgørende for vekslernes belastningsforhold. I al al

mindelighed vil trappeveksler dog ikke være udsat for kritiske be

lastninger. Først og fremmest fordi størrelsen af reposer - og i 

denne sammenhæng især hovedreposer - som regel er beskeden. 

Men også fordi lasten fra løbene påføres vekslerne i skrå retning, 

og en del af belastningen derfor bliver optaget som vandret tryk, 

der videreføres i stikbjælker og vægge. Hertil kommer, at trappe

veksler er understøttet af stikbjælker, snarere end belastet af 

dem, i alle de tilfælde hvor stikbjælkerne er udkragede over ho

vedskillevæggen. (I konsekvens heraf burde brysttapsamlingen 

mellem stikbjælke og veksel være udført omvendt af, hvad den 

faktisk er, og altså have bærebrystet placeret under tappen). 

Store hovedreposer, og især sådanne hvori stikbjælkerne ikke 

har indspændingsvirkning, kan medføre uheldig belastning af 

trappeveksler og give anledning til spaltningsbrud, analogt med 

det for vinduesveksler omtalte. I så henseende er forholdene i 

korridorejendomme ofte uheldige, fordi trapperne her som regel 

står i åben forbindelse med fordelingsgangen. Problemet vil især 

være udtalt i de typer af korridorejendomme, hvor de to trapper 

er placeret lige over for hinanden i hver side af bygningen; her vil 

stikbjælker være båret af veksler i begge sider Uvf. fig. 6.05). 

Det oven for beskrevne refererer til hovedreposer. Mellemre

poser er altovervejende af så beskedne størrelser, at sådanne 

problemer ikke vil kunne opstå. 

Udover den tværsnitsforringelse tapsamlinger afstedkommer i 

trappevekslen, vil tværsnittet i den side af vekslen, som modtager 

løbet oppefra, som regel være yderligere svækket ved afskæring 

af den nedre kant af vekslen, som vender udad - en afskæring 

som er nødvendiggjort af hensynet til den underliggende pudsfla

des jævne overgang fra løb til repose, jævnfør tegninger under 

omtalen af trapper. 
Trappeløbene blev udført på værksted efter trappehullets mål, 

og selv om mål blev taget efter bjælkelagenes henlæggelse, er der 

i almindelighed foretaget en vis tilpasning mellem løb og reposer 

ved behugning af veksler i forbindelse med opstilling af trapper. 

Sædvanligvis har denne behugning ikke været særlig stor, og er 
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dermed af mindre betydning for vekslernes bæreevne. Anlednin
gen til fremkomsten af den foran citerede artikel om spaltnings
brud i veksler, var netop en sammenstyrtningsulykke forårsaget 
af den uheldige kombination af stor reposeflade med lange stik
bjælker og en meget kraftigt behugget trappeveksel. Denne ulyk
ke foregik dog i Schweiz, og der var ikke i artiklen henvisning til 
lignende hjemlig sammenstyrtninger, end ikke antydninger om, 
at det skulle være en særlig udbredt praksis at behugge veksler til 
grænsen af det forsvarlige. Det må kunne tolkes derhen, at be
hugning af veksler kun skete i en grad, der ikke var kritisk for de
res bæreevne. 

Aflægning af bjælker 

I ydervægge er bjælkerne aflagt i murværket på træ, enten i form 
af murlægter, klodser eller kiler. Herved opnås justeringsmulig
hed ved udlægning af bjælkelagene og en jævn fordeling af tryk
ket fra bjælkerne på langs i murene. Disse fordele er ikke til stede 
ved aflægning af bjælkerne direkte i mur, og kun delvis og i be
skeden grad ved aflægning på asfalt- eller tjærepapstykker. Af
lægning af bjælker i mur på f.eks. profiljern eller indmurede na
tursten, som begge tjener til fordeling af trykket fra bjælkerne, 
var i almindelig husbygning kun teoretiske alternativer til brugen 
af træ; i praksis var det både for dyrt og uvant for de byggende at 
fravige den traditionelle fremgangsmåde - og det gælder også for 
andre metoder til aflægning af bjælkelag, f.eks. på konsoller ud
kraget fra murværkets inderside. Den byggetekniske litteratur 
fra anden halvdel af 1800-tallet - og især den mere teoretisk præ
gede del heraf - beskriver en mængde af sådanne alternativer til 
den gammelkendte og indarbejdede måde at aflægge bjælkelag 
på, men det er et gennemgående træk, at de opregnede fordele 
ved de forskellige metoder er af begrænset rækkevidde i forhold 
til det normalt forekommende, og fremfor alt fordyrende. 

Aflægning på murlægter var i langt den overvejende del af bygge
riet foretrukket fremfor aflægning på klodser eller kiler; det 
skyldtes først og fremmest arbejdstekniske hensyn, men må nok 
også tilskrives »arven« fra det tidligere rene bindingsværksbyg
geri: dels modsvarer murlægten hovedstykket i bindingsværksfa
caden, og dels blev hovedparten af indvendige vægge helt op til 
1890 udført som bindingsværkskonstruktioner, hvori bjælkerne 
jo netop var aflagt på hovedstykket. 

Selv om aflægning af bjælker på klodser eller kiler gav større 
mulighed for justering af bjælkelagene under oplægningen, 
vandt disse metoder ikke større udbredelse, fordi der i praksis ik
ke var brug for en sådan finjustering - dels fordi bjælkelaget og 
murlægterne var afpasset hinanden allerede ved afbindingen, og 
dels fordi bjælkelaget som helhed alligevel skulle afrettes til plan 
og vandret flade af hensyn til udlægning af gulvbrædder, og det 
skete enten ved behugning af bjælkerne eller ved påforing af 
dem. 

Hvad angår fordeling af trykket fra bjælkerne i muren, er bru
gen af murlægte i øvrigt at foretrække fremfor brugen af klodser 
eller kiler, fordi murlægten har en vis bjælkevirkning: Det havde 
især betydning i den store del af bygningsmassen, hvor pillebred-



Fig. 6.20. Aflægning af bjælker. A til C - i langsgåen
de skillevæg af bindingsværk, hvor A viser bindings
værksvæggen opbygget med både top- og fodrem i 
hver etage. D til H - i ydervægge, hvor D, E og F viser 
aflægning på murlægte med henholdsvis dobbelt- og 
enkeltkam og svalehalesamling, og hvor G og H viser 
aflægning på klods henholdsvis kiler. 

den er lille, og hvor overkanten afmuråbninger er placeret tæt op 

til underkanten af bjælkelaget. 
Brug af murlægte har også det fortrin, at bjælkerne ved oplæg

ningen låses i deres rette placering, idet bjælkerne er kæmmet 

over murlægten og dermed er fastholdt til denne; ved brug af 

klodser eller kiler låses bjælkerne først ved ommuringen og/eller 

indskuddets iskæring. Hertil kommer yderligere, at murlægten 

beskytter det færdige murværk mod uundgåelige stød i forbin

delse med udlægning af bjælkelag. 
Ulempen ved brug af murlægte fremfor klodser eller kiler er, at 

murværket svækkes mere, når der ikke er tykkelsesspring i mu

ren, som murlægten naturligt kan aflægges på. I den almindelige 

københavnske 5-6 etages beboelsesbygning er dette dog kun til

fældet i 2 ud af de 6-7 bjælkelags aflægning i formure, mens det 

på nær et vil være tilfældet i samtlige bjælkelags aflægning i bag

mure og endemure. Svækkelsen af formurenes murværk vil dog 

næsten være af samme størrelsesorden ved brug af klodser eller 

kiler i grænsetilfældet, hvor kun den lov krævede trediedel af fa

cadelængden består af murpiller, og hvor det størst mulige eller 

ønskelige antal af bjælkerne er aflagt i murpillerne. I sådanne 

formure vil pillebredden typisk være 2 l/z-3 Vi sten, og med den 

almindelige længde af klodser /kiler på 12-15 tommer borttages 

således mindst 1Vitil2 sten af pillebredden i en Vi stens dybde, og 

de resterende sten på siderne/siden af klodsen eller kilerne vil -

alt afhængig af bjælkens placering i forhold til forbandtet - kun 

delvis kunne regnes bærende. 
Hertil kommer så, at brugen af murlægte på grund af dens 

bjælkevirkning i en vis udstrækning sikrer, at lasten fra bjælkela
get afleveres jævnt fordelt i murværket, mens brugen af klodser 

eller kiler medfører punktvis aflægning af bjælkelagslasten. Det

te vil især være uheldigt ved aflægning af bjælker over vinduer, 

fordi bjælkerne sjældent er placeret symmetrisk omkring piller

ne, og fordi der som regel vil være meget lidt murmasse over vin

duerne, og der derfor ikke kan påregnes blot nogenlunde ligelig 

fordeling af kræfterne i de omgivende facadepiller. 

Brug af murlægte i bag- og endemure vil derimod under alle 

forhold medføre en forholdsmæssig langt større svækkelse af 

murværket end brug af klodser eller kiler, når bortset fra det ene 

tilfælde, hvor murlægten hviler på murenes tykkelsesspring fra 

1 V2 til 2 sten. 

Til murlægter anvendtes i hele denne periode enten småt heltøm

mer eller krydstømmer med kvadratisk tværsnit og sidelinie sva

rende til Vz sten, dvs. 4 til 4\!2 tomme. Senere blev det almindeligt 

at anvende dimensionen 3 x 4 tommer. 
Af hensyn til fuld anlægsflade brugtes gerne savskåret hel tøm

mer, eller hel tømmer med så lidt bomkant som muligt, og kryds

skåret tømmer blev lagt med den ene af de skårne flader nedad. 

Ideelt anvendtes krydstømmer af særlig kærnefuld beskaffen

hed, og lagt sådan at den anden skårne flade vendte udad mod 

murværket, fordi der herved opnåedes den størst mulige selvbe

skyttelse mod fugtangreb. Om ikke der i alle etager anvendtes 

krydstømmer til murlægter, brugtes krydstømmer som regel hvor 

der var størst mulighed for fugtangreb - typisk ved kælderbjæl

kelag. 
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Facadelængden vil hyppigst være så stor, at rnurlægten ikke 
har kunnet fås i et stykke, og de nødvendige samlinger er for det 
meste foretaget ved lige blad evt. med hage eller bolte. 

Bjælkerne er kæmmet over rnurlægten, hvorved deres placering 
er sikret mod forskydning vandret. De tre forekommende sam
linger mellem bjælke og rnurlægte er: dobbelt-, enkelt- eller sva
lehalekammen, som vist i fig. 6.20 D, E og F. 

Disse samlinger har alle rod i bindingsværksbyggeriet, og har 
her skullet sikre overførsel af kræfter mellem bjælkelag og væg
ge. I byggeriet med grundmurede facader er denne trækkraft
overførsel mellem bjælkelag og ydervægge overtaget af anker
jern, som er anbragt på en del af bjælkerne, og generelt set er 
overførsel af trækkrafter mellem bjælker og mur lægte ikke blot 
unødvendig, men egentlig et onde, fordi murværket kan skades 
herved. Den nøjagtighed, der i bindingsværksbyggeriet fordredes 
af disse samlinger, er derfor af mindre betydning og egentlig uøn
sket i det grundmurede byggeri, hvor en mindre grad af »slup« i 
samlingen vil være at foretrække. Alligevel har samlingernes tid
ligere funktion været bestemmende for deres brug og udbredelse 
- på trods af at de i almindelighed netop er udført med »slup«. 

Samlingen af bjælke og rnurlægte ved svalehalekarn er i sam
menligning med enkelt/dobbeltkarn mere arbejdskrævende, for
di den fordrer større nøjagtighed i udførelsen, når henses til over
førsel af trækkrafter. Denne samling er sjældent anvendt, og for
klaringen herpå må ligge i det ovenfor beskrevne. Svalehalekarn
sarnlingen i sin »ufuldkomne« form vil ellers være bedre egnet, 
fordi bjælketværsnittet opretholdes i næsten fuld størrelse. 

En lignende forklaring kan lægges til grund for enkeltkam
rnens større udbredelse end dobbeltkamrnens, og at enkeltkam
men næsten altid er udformet med udsternningen i den side af 
rnurlægten, som vender ind mod muren. Ved denne udformning 
af enkeltkarn-sarnlingen opnås den størst mulige (og i denne sam
menligning egentlig unødvendige) forskydningsflade i bjælke
hovedets længderetning, mens dobbeltkarn og enkeltkarn med 
udsternning i den side af murlægten der vender bort fra muren, 
giver fuldt bjælketværsnit, hvor det er mest påkrævet. 

Større eller mindre grad af bornkant(er) på rnurlægten vil - li
geledes udfra den tidligere brug - tale til fordel for brug af dob
beltkarn fremfor enkeltkam, fordi samlingen herved bliver lettere 
at udføre håndværksmæssigt fuldkommen. Men dette forhold 
kan dog ikke ses at have spillet nogen større rolle, ofte vil netop 
brug af krydstømmer på den »ideelle« måde, lagt med kernesi
derne nedad og udad mod murværket, medføre bornkant i en el
ler anden udstrækning på rnurlægtens inderside, og dette til trods 
er enkeltkammen almindeligvis brugt også i sådanne tilfælde. 

Brug af rnurlægte ved aflægning af bjælkelag i mure uden tykkel
sesspring blev først forbudt med fremkomsten af Københavns 
bygningsvedtægt af 1939, men i 1924 tog man fra lovgivningens 
side konsekvensen af den udbredte brug af rnurlægte-aflæg
ningen, og tillod (ved skrivelse af 9. februar) mindre murtykkelse 
i de etager, hvor rnurlægtens placering faktisk havde medført en 
sådan mindre tykkelse, når bjælker enten blev aflagt på klodser, 
kiler eller på indmuret rnurlægte af L- eller T-jern. 



Ved aflægning af bjælker i bærende langsgående skillevægge af 
bindingsværk kæmmedes bjælkerne over hovedstykkerne i de 
underliggende vægafsnit, og når væggene var konstrueret med 
både hoved- og fodstykke, kæmmedes det overliggende fodstyk
ke siden over bjælkerne (fig. 6.20 A, Bog C). 

Bjælker og hoved/fodstykker samledes ved brug af dobbelt
kam-løsningen - helt enkelt på grund af symmetrien i aflægnin
gen, og i øvrigt helt tilsvarende aflægning på murlægte i for- og 
bagmure, idet skillevægstømmeret var enten hel- eller krydstøm
mer med dimension 4Y2 x4V2 tomme. 

I etageboligbyggeriet helt op til 1890 er bindingsværk den al
mindeligst brugte konstruktion til indervægge, og der skelnedes 
ikke så skarpt, som det senere blev tilfældet, mellem bærende og 
ikke-bærende vægge. Principielt kan man gå ud fra at alle de 
vægge af bindingsværk, der ikke er parallelle med bjælkelagsret
ningen er bærende, og at bjælkerne er aflagt på samme måde 
heri. 

Etageadskillelsernes bjælker var i samme periode så godt som 
altid gennemgående i et stykke fra ydervæg til ydervæg. Det (de) 
største moment( er) i bjælkerne optræder derfor over den eller de 
bærende langsgående vægge, hvor det derfor netop ville være 
ønskværdigt, at bjælketværsnittet ikke formindskedes, eller at 
det formindskedes mindst muligt. Under lige forhold i øvrigt, må 
bjælkelag i bygninger med hovedskillevæg(ge) af bindingsværk, 
hvor hoved- og fodstykker er sammenfaldende, karakteriseres 
som værende bedre end bjælkelag i bygninger, hvor bindings
værksvæggene er opført som etagevis selvstændige vægelemen
ter, og hoved- og fodstykke derfor omslutter bjælkerne. 

Aflægning af bjælker i grundmurede langsgående skillevægge 
skete i reglen ved brug af klods-løsningen, eller ved direkte aflæg
ning i muren, evt. på asfalt eller tjærepap. Det gælder i hvert fald 
bygningsmassen, der er opført efter 1890, hvori der med bygge
loven af 1889 var krævet brugt grundmurede skillevægge til bæ
ring af bjælkelagene. Der var ikke direkte forbud mod aflægning 
på murlægte, men de efter loven minimalt fordrede - og i praksis 
altid brugte - tykkelser af hovedskillevægge forbød indirekte 
brug af murlægte; og med baggrund i det efter Byggeloven af 
1889 i øvrigt krævede, at grundmurede skillevægge ikke måtte af
brydes af bjælker, men skulle gå frit gennem bjælkelagene, har 
bygningsmyndigheden sandsynligvis kunnet forbyde brugen af 
murlægte. 

Muligheden for at træffe på murlægte i grundmurede bærende 
skillevægge i byggeriet før 1890 er større, hvor påvirkningen fra 
bindingsværksbyggeriet var nærmere på, og hvor brugen af 
grundmurede skillevægge var ringe. Så sent som i 1888 skriver 
Gnudtzmann i »Kortfattet Lærebog i Husbygning<<: »l Skille
rumsmure, som Bjælkerne hvile paa (Hovedskillerum) lægger 
man ogsaa ofte Murlægter, som da sædvanligvis lægges i Murens 
ene Side; men har en saadan Mur samme Tykkelse over og under 
Bjælkelaget, vil den svækkes meget derved, især hvis Tykkelsen ik
ke er over 1 Sten; i Stedet for at anbringe en gennemgaaende Mur
lægte kan man da under hver Bjælke lægge en Klods af Tømmer 
eller et stykke Planke; Paakæmning er mindre nødvendig her«. 

Brug af grundmurede skillevægge var overhovedet sjældent i 
den ældre bygningsmasse, og i almindelighed begrænset til den 
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Fig. 6.21. Samling af normalbjælker. A - med kort 
blad. B - med lige stød. C - ved siden af hinanden. 

Fig. 6.22. Samling af ankerbjælker. A og B - med ha
geblad. C - med fladjern. 
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del af boligrnilssen, hvor særlig stor etagehøjde eller større bjæl
kelagsspænd end normalt forekom, og hvor der derfor fordredes 
kraftigere dimensioner af skillevægstømrneret - eller alternativt 
brug af grundmurede vægge. 

Nedrivninger i denne del af boligmassen er sjældenheder, og 
det kan derfor ikke konstateres i hvor høj grad rnurlægte har væ
ret brugt i grundmurede skillevægge tidligere - om overhovedet. 
Men der er eksempler på brug af murlægte i Vi-stens bærende 
skillevægge, som i mangel af stolper må karakteriseres som væ
rende grundmurede; det er bygninger på 2-3 etager i de senere 
indlemmede distrikter, hvor kun Brandpolitiloven af 1861 var 
gældende helt til en gang i slutningen af 1870'erne, da disse områ
der fik bygningsreglementer, der som model havde Købstadsbyg
geloven af 1858. 

Kravet i byggeloven af 1889 om brug af grundmurede, bærende 
hovedskillevægge medførte at boligbyggeriet herefter udførtes 
med kun en bærende, langsgående skillevæg. Bjælkelagene i byg
geriet efter 1890 fik herved generelt set en entydig aflægning, idet 
de kun mellernunderstøttedes på en indervæg, mens bjælkelage
ne i byggeriet fra perioden før med indvendige vægge af bindings
værk i mange tilfælde rnellemunderstøttedes på flere sådanne 
indervægge; hvortil yderligere korn, at en del af bjælkerne direk
te indgik i de tværgående bindingsværksvægge. 

Med byggeloven af 1889 skærpedes kravene til både bjælkedi
mension og bjælketømrners fuldkantethed, og det betød, at det 
herefter i mange tilfælde var økonomisk fordelagtigt at bruge 
tømmer med længde svarende til spændvidden, hvor det tidligere 
i almindelighed var en fordel at bruge tømmer, der spændte i et 
stykke fra ydervæg til ydervæg. Bjælkerne i byggeriet efter 1890 
er derfor ofte samlet over hovedskillevæggen. Det gælder i sær
deleshed >>normalbjælker«, der ikke skal optage trækkrafter; 
men også »ankerbjælker« er i større udstrækning end tidligere 
sammensat af to stykker. 

Normalbjælker er samlet ved kort blad eller lige stød, og sam
lingen er sikret med spidsklamme (fig. 6.21 A og B). Sådanne 2-
delte normalbjælker kan også være lagt af i hovedskillevæggen 
ved siden af hinanden og blot sammenholdt med en spidsklamme 
(fig. 6.21 C); men denne samlingsmetode vil sandsynligvis kun 
undtagelsesvis forekomme, dels fordi der sædvanligvis ikke var 
fordele forbundet med brugen af denne løsning fremfor kort blad 
eller lige stød, og dels fordi den medfører en dobbelt så stor svæk
kelse af hovedskillevæggen som de øvrige. 

Ankerbjælker, som ikke er gennemgående i et stykke, er sam
let på en sådan måde, at trækkrafter kan overføres gennem sam
lingen - f.eks. ved hageblad (fig. 6.22 A og B), eller hvis bjælker
ne blot er stødt sammen, ved påsætning af fladjern på de to lod
rette bjælkesider (fig. 6.22 C). Ved sammenligning af de viste ha
gebladssamlinger ses umiddelbart, at det skrå hageblad fordrer 
størst arbejdsindsats ved samlingens udførelse, men til gengæld 
vil det give lidt mere besvær med indskuddets iskæring, hvis den 
forskudte samling bruges, samtidig som denne samlingsmåde 
svækker murværket langt mere. Løsningen med lasker af flad
jern opfylder de samme krav som hagebladsløsningerne og er ar
bejdsmæssigt enklere at udføre, men i samtidens husbygningslit-



teratur er denne samling sjældent omtalt - måske fordi løsningen 

ansås for håndværksmæssig ukorrekt. 

Fugtisolering af bjælker 

I den byggetekniske litteratur fra anden halvdel af 1800-tallet er 

metoder til undgåelse af fugtbetinget nedbrydning af træ og træ

konstruktioner i byggeriet dels beskrevet indirekte i forbindelse 

med omtale af de forskellige konstruktioner og det hertil bedst 

egnede materiale i forekommende tilfælde, og dels direkte omtalt 

i tilfælde, hvor fugtbeskyttelse var af særlig betydning; det gæl

der således især træbjælkelags aflægning i mur, og de beskrevne 

metoder kan principielt henføres til to grupper. 
Den første gruppe omfatter sådanne metoder, som består i at 

fugten fjernes, hvorved basis for fugtangreb er fjernet. Disse me

toder tager alle sigte på at undgå tæt ommuring af bjælkeender -

også kaldet bjælkehoveder - ved henlægning af bjælker f.eks. i 

nicher i muren, på konsoller udkraget fra muren eller ved omsæt

ning af bjælkehovederne med tørre sten/»tørn ommuring. 

Den anden gruppes metoder har til hensigt at forhindre eller 

nedsætte mulighederne for fugtbetingede angreb under accept af 

fugts tilstedeværelse. Disse metoder er karakteriseret ved for

holdsregler over for enten bjælke eller murværk, eller også kom

binationer af begge muligheder. 
For bjælkernes vedkommende var således foreslået atomvikle 

bjælkehovederne med et fugttæt materiale som tjærepap/-filt el

ler birkebark, men også metal er nævnt, f.eks. bly, og som evt. al

ternativ til disse materialer: strygning med asfalt. Når sådanne 
metoder udførtes helt tætsluttende ville de imidlertid ikke blot 

forhindre vands indtrængen, men også fugtvandring i modsat 

retning, og derfor skulle bjælkerne være fuldstændig tørre. I 

praksis var denne fordring umulig at efterkomme alene på grund 

af det »våde« byggeri; den tids byggeri medførte tilførsel af store 

vandmængder under opførelsen fra såvel opmurings- som pudse

mørtel, og også fra indskudsleret. Som supplement eller alterna
tiv til tæt omslutning af bjælkehoveder ses derfor angivet stryg

ning af dem med tjære, kreosotolie (et destillat af stenkulstjære, 

der fremkom i store kvantiteter ved gasfremstilling), kobbervi

triol, sublimat (kviksølvklorid) osv., hvorved træet skulle gøres 

modstandsdygtigt over for fugtangreb. Og som alternativ til den 

blotte strygning findes omtale af metoder til dybere indføring i 

træet af sådanne imprægneringsvæsker: fra den helt enkle, hvor 

væskerne hældtes ind i huller boret i træet, der så efterfølgende 

afproppedes, over metoden at lade imprægneringsvæske løbe 

gennem skråtstillede stammer eller gennem vandret liggende fra 

en højere placeret beholder, til tryk- og vakuumimprægnering 

som vi kender det i dag. De forskellige metoder til indføring af 

imprægneringsvæsker i træ under tryk stammer alle fra 1830'er

ne, men her i landet fik vi først et sådant imprægneringsanlæg i 

slutningen af !880'erne, og det var ligesom sådanne anlæg i ud
landet beregnet på imprægnering af jernbanesveller, telegraf- og 

telefonstolper; i husbygning fandt imprægneret træ først almin

delig anvendelse i midten af vort århundrede. Også »naturlige« 

imprægneringsmetoder ses omtalt, således at ringafbarke stam

men stående på roden, og først efter f.eks. 5 år omhugge den, 
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hvorved stammen blev drænet for næringsstoffer af sig selv. Den 
gammelkendte og simple metode der består i at svide bjælkeen
der, er kun nævnt i »Om Byggeforetagenders Gjennemførelse 
ved Licitation« (1867) af F. Meldahl. 

Forholdsregler over for murværket findes i en del af husbyg
ningslitteraturen beskrevet som asfaltering af de flader, der kom i 
kontakt med bjælkehoveder og/eller murlægte. 

Grundlæggende og fælles for alle de nævnte metoder var imid
lertid træets kvalitet. Træet skulle under alle forhold helst være 
vinterfældet og af almindelig god handelskvalitet, hvilket i denne 
forbindelse især betød uden angreb af råd eller svamp. Ved kra
vet om vinterfældning sikrede man sig, dels at træet indeholdt et 
minimum af næringsstoffer, og dels at luftens indhold af svam
pesporer var mindst mulig, og endelig også at tørringsprocessen 
foregik langsomt. Det sidste var vigtigt for at undgå kraftig rev
nedannelse, hvorved det indre af træet ellers ville blive direkte 
udsat for sygdomsfremkaldende stoffer; ligesom det var af be
tydning for bibeholdelse af træets harpiksindhold, at fordamp
ningen af terpentinolierne foregik langsomt. Også krav om brug 
af flådet træ kan forekomme, fordi man på denne måde sikrede 
sig, at træets næringsstoffer blev udvasket under transporten. 

Hertil kom så fordringer om kernefuldhed - træets naturlige 
imprægneringsgrad, alt efter bjælkernes placering i bygningen. 

I periodens byggetekniske litteratur forekommer metoderne ikke 
adskilt omtalt som foranstående, og det er almindeligt, at for
holdsregler mod fugtbetingede angreb er beskrevet som kombi
nationer af metoder - eksempelvis som hos J. E. Gnudtzmann i 
»Kortfattet Lærebog i Husbygning« (1888): »Det er til dette Øie
med (dvs. at beskytte bjælkehoveder) at anbefale at sætte tørre 
Sten uden Mørtel omkring Bjælkehovederne; herved kan dog 
kun Kalken holdes borte fra Træet, men ikke Fugtigheden. For at 
beskytte mod denne bruger man at ombinde Bjælkehovederne 
med et tæt Hylster afTjærepap (Tagpap) eller Birkebark; det sid
ste har Ord for at beskytte bedst, maaske fordi det ikke lukker 
saa Lufttæt som Tjærepappet. Tjæring med Trætjære eller 
Overstrygning med Kreosotolie eller lignende Præparater bruges 
ogsaa. Murlægterne i Ydermuren ere ogsaa udsatte for Forraad
nelse, som da let forplanter sig til Bjælkerne; de bør derfor helst 
være af sundt og kærnefuldt Træ og af en Træsort, som ikke for 
let angribes af Fugtighed, og det kan være heldigt at tjære eller 
kreosotere de Sider, som komme i Berøring med Muren«. 

En anden kombination forekommer i den tidligere byggetekni
ske litteratur - i »Nogle Anmerkninger over Tømmer-Bygnings
kunsten og Tømmer-Materialier« fra 1791 af G. Volmeister, der 
var tømrermester, er almindelig kogsalt (natriumklorid) anført 
som imprægneringsmiddel: »Man har og mange Exempler at 
Bielke-Hoveder i den tykke Muur opraadne, saasom for Ex. i af
gangne Baron Boltens Pakhuus, der ikke have staaet saalænge, 
ere Bielke-Hovederne opraadnede. For at forebygge at de aldrig 
kan opraadne, befugter man dem med Saltlage, lægger Muur
steen i Saltlage og siden lægger dem med den flade Kant om 
Bielke-Hovedet, for at Kalken ikke kan komme til Tømmeret.« 
Volmeister mente at være den første her i landet, der brugte kog
salt til modvirken af rådangreb, og han angav at være blevet in-



spireret hertil i forbindelse med ombygning af Børsen: et af de 

oprindelige trægulve, der var lagt direkte på jord, blev brudt op 

og viste sig at være lige så friskt, som var det nylagt. Rummet 

havde været brugt til saltoplag, og saltet havde ligget direkte på 

gulvet. Som yderligere baggrund for sin metode anførte Volmei

ster den skik, at sende nybyggede handelsskibe til Spanien efter 

salt på deres jomfrurejse. 
Kogsalt som træbeskyttelsesmiddel er tilsyneladende ellers ik

ke omtalt i 1800-tallets danske husbygningslitteratur, men i 

»Haandbog for Bygmestre, Haandværkere og Entreprenører« 

(1915) anbefales at udlægge et lag kogsalt under trægulve lagt tæt 

mod jord. 

I modsætning til den tekniske litteraturs anbefaling af fugtiso

leringsforanstaltninger med dobbelt sikring, som illustreret ved 

de ovenstående citater, synes en udbredt praksis at have været 

alene at anvende den først beskrevne metode: ikke at ommure 

bjælkeender helt tæt - i hvert fald at dømme udfra nedrivninger i 

boligmassen fra perioden. 
Det almindeligst forekommende er at finde bjælker aflagt i 

mur sådan, at der mellem endeflade og foranliggende murværk 

er en mindre afstand - ca. Y2-l tomme - mellem bjælkesider og 

murværk er der spalter af varierende størrelse. Om ikke bjælke 

og murværk oprindelig har været helt friholdt fra hinanden, har 

murværket været lagt »tørt« mod bjælkerne, og træets tørrings

svind sammen med dets sammentrykning har fremkaldt spalter

ne. Ved blotlægning af bjælkehoveder enten i forbindelse med 

nedrivning eller ombygning ses disse spalter som regel opfyldt 

med sløv, som let lader sig fjerne - ofte kan det pustes bort - det 

er ikke så hårdt eller tætpakket, at det leder tanken hen på, at det 

skulle være mørtel, der stammer fra tæt ommuring. 
Egentlig murede nicher er ikke set brugt, og omsætning med 

tørre sten med fladerne mod bjælkesider forekommer sjældent i 

den del af boligmassen, der er undersøgt i forbindelse med ned

rivning, og som gennemgående træk er der ikke observeret (synli

ge) spor af påstrygningsmaterialer på bjælkeender. 

Når den beskrevne »ventilationsmetode« tilsyneladende har 

været den mest anvendte løsning på fugtisoleringsproblemet, kan 

det selvfølgelig let lade sig forklare ved økonomiske forhold: det 

var den enkleste og dermed billigste metode, når den udførtes 

som her beskrevet. Men der har været en mængde andre forhold, 

som må formodes at have virket i samme retning. 
Som boligbyggeriet fra perioden i almindelighed er udført med 

formure, hvis tykkelse aftager opefter ved Y2-stens spring i hver

anden etage, og som for en stor del udgøres af vinduer med tilhø

rende brystningspartier, er i grænsetilfælde kun en mindre del af 

bjælkehovederne omgivet af murværk på alle sider: i hver etage 

er kun mellem en trediedel og halvdelen af bjælkerne aflagt i 

murpiller, resten i vinduesnicher. Og af de bjælker, der er aflagt i 

murpiller, er ca. kun halvdelen lagt så dybt som 7-8 tommer (sva

rende til I sten), de øvrige bjælkehoveder er omgivet af murværk 

på den halve længde heraf på grund af tykkelsesspringene; hvor

til kommer, at det i den store del af byggeriet, hvori smalle mur

piller forekommer, er almindeligt at finde bjælker, som kun er 

delvis aflagt i de faste partier. 
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Fig. 6.23. Fra artiklen: »Nyt Isolationsmiddel til Be
skyttelse af Bjælkeender i Murværk« (»Arkitekten« 
23. maj 1895). 
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I bagmure gør principielt de samme forhold sig gældende, selv 
om bagmurene generelt er af mindre tykkelse og blændingernes 
placering spiller kraftigt ind. 

Der var således kun i meget lille grad direkte anledning til at an
vende de metoder, der består i at omvikle bjælkeenderne med et 
fugttæt materiale, og netop disse bjælker var for den store dels 
vedkommende forsynet med ankre, hvilket i sig selv besværlig
gjorde arbejdet. Den almindeligt brugte aflægning af bjælker på 
murlægte medførte, at kun den del af bjælkehovedet, der lå uden 
for murlægten, kunne omvikles, og derfor var metoden begræn
set i anvendelighed til de tilfælde, hvor der var spring i murtyk
kelsen. Hertil kan så lægges at kun ved brug af asfaltering eller 
bly kunne »hylsteret« om bjælkeenden påregnes at være helt 
fugttæt. Birkebarks-svøbning skulle udføres i flere lag og retnin
ger for at udgøre et nogenlunde, men aldrig helt tæt hylster, og 
materialet var ikke - som i de lande (f.eks. Sverige) hvorfra denne 
metode stammede - et udpræget nationalt produkt af rigelig fo
rekomst. For at udføre hylstre af tagpap fordredes at materialet 
var både bøjeligt og med et vist stort indhold af tjære/asfalt; i 
størstedelen af denne periode kunne ikke begge disse fordringer 
opfyldes - pap til tagdækning var i almindelighed så stift, at det 
skulle udblødes i varmt vand omkring 1 døgn, før arkene kunne 
adskilles eller rullerne trækkes ud, og bøjeligt materiale havde et 
temmelig ringe indhold af fugtstandsende substans. 

De »fugttætte metoder« har således for en dels vedkommende 
været usikre og under alle forhold fordyrende i urimelig grad i 
forhold til virkningen, og også i langt de fleste tilfælde ikke bare 
unødvendige, men sandsynligvis også med fugtskader til følge, 
fordi den tids byggeproces uundgåeligt medførte tilførsel af 
vand. 

Som et forsøg på at kombinere de to metoder præsenteredes i 
1896 en »beskyttelsessko« til bjælkeender: den var udført i tegl af 
kassefacon med en åben side, og i øvrigt udformet under hensyn
tagen til den almindeligt anvendte aflægning på murlægte. De 
indvendige sider havde riller, som skulle sikre luftens uhindrede 
adgang til bjælkeenden. Bortset fra notitsen herom i »Arkitek
ten« 1895 (fig. 6.23) og i Teknisk Tidsskrift fra 1896, er denne el
ler tilsvarende beskyttelsessko ikke omtalt i den tekniske littera
tur, og sådanne specialprodukter har næppe været brugt - i hvert 
fald ikke i boligbyggeriet, hvor kun en mindre del af bjælkeen
derne blev omgivet helt af murværk, og hvor netop disse bjælke
ender skulle forsynes med ankre. 

Bedømt udfra besigtigelse af træbjælkelag ved nedrivning af byg
ninger fra perioden, fremstår et klart mønster for fugtbetingede 
angrebs lokalisering. Generelt gælder at ringe murtykkelse, udsat 
placering og utæt murværk typisk er anledning til fugtskader. Al
le tre omstændigheder er i særlig grad til stede i bag- og endemu
re, og de to førstnævnte i de øvre dele af formure - ligesom i mure 
udført med (kraftigt) relief, og forstærkende herpå virker natur
ligvis utætte eller tilstoppede tagrender og mangelfulde afdæk
ninger af fremspringende led; hertil kommer utætte eller mang
lende nedløbsrør som en meget udbredt årsag til fugtangreb. 

Etagevis betragtet er tag- og kælderbjælkelagde mest udsatte; 
det første på grund af vandindtrængen gennem taget, og det sid-
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Fig. 6.24. I formure uden relief er bjælkeender dæk
ket af mindst 1-stens murværk; i formure med trimpel 
er der dog kun Y2-stens murværk foran tagbjælkela
gets bjælkeender (tegningen øverst til venstre). 

ste fordi der ikke har været den fornødne ventilation; opsugning 

af grundfugt i kældervægge er også en mulig skadeårsag i byg

ningsmassen, der er opført før byggeloven af 1871 trådte i kraft -

først i denne byggelov fordredes anbragt et fugtstandsende lag i 

murene »paa det Sted, hvor disse træde frit frem over Jorden«. 

Fugtskader i tagbjælkelag og tagværk kan dog også ses som et 

ventilationsproblem, idet den udbredte brug af tagetager til be

boelse medførte indklædning af konstruktionerne, hvor de i det 

tidligere byggeri ikke var det, og de derfor havde mulighed for at 

afgive den optagne fugt. 
Skader stammende fra fugt tilført bygningen indefra er i al væ

sentlighed sammenhørende med utætte installationer eller kon

densdannelse på koldtvandsledninger. Det er et gennemgående 

træk at bjælker og andet træværk under køkkenvaske er fugt

angrebne - det gælder også de andre former for afløb, men i min

dre udpræget grad. 
Fugtskader, hvis årsag ikke kan henføres til nogen af de oven

nævnte, forekommer tilsyneladende sjældent, og den beskrevne, 

almindeligt anvendte »ventilationsmetode« ved bjælkers aflæg

ning i ydermur har således virket tilstrækkelig fugtbeskyttende 

under normale omstændigheder og rimelig vedligeholdelse: den 

manglende eller kun mindre grad af kontakt mellem murværk og 

bjælkeende har hindret direkte opsugning af fugt, og den fugt, 

som stammede fra i første omgang byggefasen og senere vejrlig 

og bygningens brug, har af samme grund kunnet ventileres bort -

set i denne sammenhæng har det sikkert været af betydning, at 

bjælkelagenes sætning og udtørring medførte sprækker mellem 

fodpaneler og gulvbrædder, sådan at rumluften havde uhindret 

adgang til hulrummene. 
Udover betydningen af vedligeholdelse er fugtisoleringens 

virkning især afhængig af murværkets tykkelse og udførelse, 

som det er vist i efterfølgende, almindeligt forekommende for

hold. 

Traditionelt regnedes forsvarlig vederlagsstørrelse for bjælker af

lagt i mur lig med bjælketværsnittet, og uanset bjælker i langt de 

fleste tilfælde er aflagt på murlægte eller klodser, lagdes de i reg

len så langt ind i muren som siden i det kvadratiske bjælketvær

snit således foreskrev. Med murværks indre målforhold og almin

deligt forekommende bjælkespænd/-tværsnit i etageboligbygge

riet blev vederlagsdybden i murene standardiseret til 1 sten. Und

tagelsesvis kan vederlagsdybden være Vi sten, men det er i så fald 

betinget af lovkrav til mindstetykkelse af det foranliggende mur

værk, det gælder således brandmure. Bjælker aflagt foran vindu

er, er dog ført frem til vinduesbrystningerne i det omfang gulv

brædder i vinduesnicherne har fordret det. 
Med de murtykkelser, der efter byggelovgivningen var krævet i 

formure/facader mod gade og gård, er der således i »glatte« faca

der mindst I-stens murværk foran alle bjælkeender i normal

etagernes bjælkelag, mens der som regel kun er Vi-stens mur

værk foran tagbjælkelagets bjælkeender i trimpelmure Uvf. fig. 

6.24). 
I de tilfælde facademure ikke er afsluttet med trimpelmur, er 

tykkelsen af murværket foran tag bjælkelagets bjælkeender vari

erende efter den aktuelle størrelse og udformning af hovedgesims 
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Fig. 6.25. I formure med relief er bjælkeender i de 
øverste bjælkelag ofte kun dækket af Vi-stens mur
værk; her eksemplificeret dels ved Y2-stens tilbageryk
ning af brystningsblændinger i 2. til 4. etage, og dels 
ved udvendigt tykkelsesspring i muren ved overgang 
fra øverste til næstøverste etage. 
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Fig. 6.26. I bagmure er bjælkeender i reglen dækket af 
mindst I-stens murværk, men bjælkeender er bedre 
beskyttet mod regnvands indtrængen, når blændings
murværket er anbragt i plan med yderside af mur, for
di det fremspringende murværk i modsat fald fanger 
vandet. 
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og tagkonstruktion -typisk Yz-1 sten, jvf. eksempler på hovedge
simser i afsnittet om tage. I facader hvor brystninger er rykket til
bage fra murpillernes ydre flugt, eller tykkelsesspringene ned
efter er anbragt udvendig, vil der foran bjælkeender i de øvre 
normaletagers bjælkelag under visse omstændigheder være mur
tykkelser, som er mindre end I sten - sådan som det er eksemplifi
ceret i fig. 6.25, der dels viser Yz-stens tilbagerykning af brystnin
gerne i 2.-4. etage og afsluttet med rundbue over 4. etages vin
duer, og dels viser udvendigt tykkelsesspring i muren ved over
gang fra næstøverste til øverste etage. 

Det gælder således generelt, at bjælkeender er bedre beskyttet 
mod regnvands gennemtrængen af facadernes murværk, jo læn
gere nede i bygningen de er placeret; og ligeledes at enkle, plane 
facader, sådan som de i boligbyggeriet sædvanligvis altid frem
står i gårdsider - og også i gadesider i den mindre påkostede del af 
boligmassen - i så henseende giver den bedste beskyttelse af bjæl
keender. I denne sammenhæng er det selvfølgelig også en fordel 
med så få fremspringende, vandrette led i facaden som muligt, 
fordi sådanne fanger regnvand, som derved kan opmagasineres 
lokalt i muren. 

I bagmure er bjælker aflagt på principielt samme måde som i for
mure. Men med den mindre tykkelse af bagmure og bagmurenes 
store indhold af blændingsmurværk af I-stens tykkelse i de øvre 
og I Yz-stens tykkelse i de nedre etager, er bjælkeender i bagmure 
generelt set dårligere beskyttet mod regnvands indtrængen end i 
formure. 

I de fleste tilfælde er bagmure dog opført i skellinie eller så nær 
herved, at de opfylder kravene til brandmure. Både efter bygge
loven af 1856 og 1871 var kravene hertil, at alt træværk skulle væ
re fjernet mindst I sten fra murens yderside, og bjælkeenderne 
var derfor sikret mindst denne murværkstykkelse foran. Efter 
byggeloven af 1889 blev det tilladt at skyde bjælke- og veksel
ender Yz sten længere frem. 

I byggeriet op til 1890 er der således mindst I-stens murværk 
foran bjælkeender i bagmure, der er brandmure. I de øvre etager 
er bjælkerne derfor aflagt kun Yz sten inde i murværket (det er i 
sådanne tilfælde man finder svalehalesamlingen mellem bjælke 
og murrem anvendt), sådan som det er vist i fig. 6.26. Som det 
fremgår af figuren, er effekten af denne beskyttelse af bjælke
ender i bagmure størst, når blændingerne er anbragt i plan med 
murens yderside; i modsat fald medvirker det fremspringende, 
vandrette murværk udfor bjælkeenderne til opsamling af regn
vand - og i højere grad end tilsvarende vandrette led i formure, 
fordi formurenes bånd/gesimser dog er udformet med hensynta
gen til vandafledning, hvilket ikke er tilfældet i bagmure. 

I periodens byggelove var der ikke nævneværdig forskel på kra
vene til tykkelser af endemure og bagmure; når endemure undta
gelsesvis er bærende, er bjælker/veksler derfor aflagt heri på 
samme måde som i bagmure, og det spiller derfor i denne sam
menhæng ingen rolle, at endemure med en vis (stor) belastning 
krævedes udført med bagmursdimension. Ligesom bagmure er 
endemure i de allerfleste tilfælde opført i skel, og derfor udført 
som brandmure, hvorved bjælkeender tilsvarende er sikret 
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Fig. 6.27. Bjælker liggende langsendemurer som re
gel altid sikret mindst 1 Y2-stens foranliggende mur
værk, men i lighed med bagmure gælder, at den bedste 
beskyttelse mod regnvands indtrængen opnås, når 
blændingsmurværket er anbragt i plan med yderside 
af mur. 

mindst 1-stens foranliggende murværk. Men i modsætning til 

bagmure var endemure som regel bygget op til nabobygninger, og 

de var derfor ikke udsat for vejrligets påvirkninger. 

I almindelighed er endemure ikke bjælkebærende, men afsti

vet af bjælkelagene ved forankring til nærmestliggende bjælke 

eller bjælker, som det er vist i fig. 6.27. Bjælker langs endemure 

er således fjernet mindst 1 Vz sten fra yderside af mur, men effek

ten af denne beskyttelse er stærkt afhængig af om blændingerne 

er placeret i flugt med murens yder- eller inderside, som det frem

går af figuren. 

Forankring af bjælker 

Lovfæstede regler om forankring af bjælkelag til ydermure i kø

benhavnske byggeri forekom første gang i Placat af 8. oktober 

1810: (§ 3) »Paa hveranden Bielke skal der anbringes et Jern

anker, samt Gavlene befæstes mod Bielkerne med lige Ankere.« 

Den direkte anledning til lovkravets fremkomst må søges i de 

økonomisk stramme tider efter Københavns bombardement og 

landets involvering i Napoleonskrigene, der medførte forsøg på 

besparelser inden for byggeriet i almindelighed og i særdeleshed 

på områder, hvor den håndværksmæssige, erfaringsbaserede tra

dition var svag. Det gælder typisk forankring af bjælkelag til 

grundmurede facader og gavle. I bindingsværksbygninger indgår 

etageadskillelsernes bjælker og ydervæggenes stolper en inte

greret forbindelse ved den fagvise opbygning, og fastlåsning af 

hver bjælke i facaderne er en naturlig følge heraf. I grundmurede 

bygninger er den nødvendige forbindelse mellem bjælkelag og 

ydervægge afhængig af ydervæggenes dimensioner og deres grad 

af gennembrydning, ligesom ydervæggenes udstrækning og evt. 

tilstedeværelse af grundmurede, afstivende tværskillevægge spil

ler ind. 
På dette tidspunkt (1810) havde kravet om brug af grundmure

de ydervægge med nærmere angivne dimensioner kun været fast 

håndhævet i 15 år, og i byggeriet fra perioden siden krav om 

grundmurede ydervægge første gang i mere generel form frem

kom 1728, var kun en mindre del af de grundmurede ydervægge 

opført i forbindelse med nybyggeri, mange var tilkommet ved se

nere ombygning af bindingsværksfacader, færre ved ombygning 

af gavle. Uanset om 1700-tallets grundmurede facader i det al

mindelige boligbyggeri var opført i forbindelse med nybyggeri el

ler tilkommet senere, var »bindingsværkshuset bag ved« bestem

mende for udformningen. Den taktfaste facadeinddeling med re

lativt små vindues/pillebredder fulgte den fagvise opbygning, og 

bjælkerne var lagt af i murpillerne. Der var dermed mulighed for 

at tilvejebringe en lignende stor grad af sammenhæng mellem fa
cader og bjælker som i det rene bindingsværkshus, og mængden 

af forankrede bjælker afpassedes individuelt udfra forekommen

de murtykkelse og husets/facadens målforhold i øvrigt. Det må 

formodes at kombinationen af ringe murtykkelse og smalle vin

duespiller har medført forankring af hver bjælke, og at de mur

tykkelser og pillebredder, der krævedes efter 1795, har fastlagt 

forankring af hver anden bjælke, som et acceptabelt minimum 

ved de almindeligt forekommende fagbredder på omkring 2 alen. 

Der foregik en ændring af denne konstruktivt bestemte facade-
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opdeling i det almindelige boligbyggeri i begyndelsen af 1800-tal
let mod en udformning, hvor ønsker til udseendet var medvirken
de, både udefra som facade og indefra som vinduesvæg betrag
tet. Ændringen bestod generelt set blot i lidt bredere murpiller og 
en mindre taktfast placering af vinduer. Bygningernes indre be
stod stadig af bindingsværk, og de var stadig bundet af den fagvi
se opbygning, men den ensartede fagdeling og dermed den jævne 
bjælketakt fulgte nu rummene, mod tidligere bygningen. Derved 
fremkom flere bjælkeafstande i samme bygning, og ikke alle 
bjælker blev aflagt i murpiller, sådan som det i almindelighed tid
ligere var tilfældet. Den tekniske baggrund for denne ændring 
var overgangen til brug af grundmurede ydervægge, og dermed 
bruddet med den materialemæssige og konstruktive afhængig
hed mellem bærende og bårne bygningsdele, der var grundlæg
gende i bindingsværksbyggeriet. 

Efterhånden som de byggende opdagede den større frihed d.et
te medførte i udformningen ikke blot af facaderne, men også i de 
andre bygningsdele, aftog den direkte indflydelse fra bindings
værksbyggeriets stramme fagdeling, som havde været bestem
mende for indre opbygning og målforhold i alle bygningsdele. 
For etageadskillelsers vedkommende blev resultatet, at de gradvis 
overgik til at blive betragtet og brugt som »homogene« konstruk
tioner, hvori bjælkelaget blot var det primært bærende led. Kra
vet om forankring af hver anden bjælke blev således en »gen
nemsnitsfordring«, der skulle sikre bedst mulig sammenhæng 
mellem etageadskillelser og ydervægge enten ved placering af an
kre på de bjælker, der blev lagt af i eller nær ved murpiller, eller 
ved inddeling af bjælkelaget i en ujævn takt, bestemt af ønsket 
om ankerbjælkers aflægning i murpiller. 

Sådan var situationen i midten af 1800-tallet, og i byggeloven af 
1856 var om forankring bestemt (§ 15): » ... , og idetmindste en 
Trediedel af Bjælkerne maa være gjennemgaaende og forsynes 
med et forsvarligt Anker i begge Ender, saaledes at disse Ankeres 
Afstande ikke overstiger 4Yz Alen, hvilket ogsaa maa iagttages 
ved Endegavlens Tilslutning med Ankere til Bjælken.« 

Når bortses fra den mindre bjælkeafstand, var kravene til for
ankring efter 1856-loven således de samme, som havde været gæl
dende siden 1810, idet den almindelige bjælkeafstand den gang 
var omkring de to alen. I motiverne til lovudkastet var der også 
blot henvist til placat af 8. oktober 1810, og der var ingen yderli
gere kommentarer. 

Kravene til forankring af bjælkelag ændrede sig ikke i de føl
gende byggelove af 1871og1889. Der er mindre forskelle i lovtek
sterne, men de har karakter af tydeliggørelse og har skullet give 
den nødvendige baggrund for bygningsmyndighedens nærmere 
krav til udførelsen. 

De samme krav gik igen i Københavns bygningsvedtægt af 1939. 
Bestemmelserne heri er dog mere detaljerede, hvad angår ankre
nes nærmere udførelse og placering i murværket, men disse afvi
ger ikke fra den almindelige udførelsesmåde i byggeriet fra slut
ningen af 1800-tallet - her er bortset fra kravene ifølge bygnings
vedtægten af 1939 om rustbeskyttelse af ankrene ved malerbe
handling og ommuring i ren cementmørtel. 



Grundlæggende for ankerbjælkers virkning er, at de er gennem

gående fra ydervæg til ydervæg - enten som en bjælke eller i to 

stykker forbundet, så de kan optage trækkræfter. Dette krav var 

ikke med i udkastet til byggeloven af 1856, og det må tilskrives en 

ren forglemmelse fra den lovforberedende kommissions side, 

dels på grund af det selvfølgelige heri, og dels fordi bjælker på 

den tid i de allerfleste tilfælde var i et stykke. Kravet blev først 

indføjet under behandlingen i Landstinget, og som resultat af en 

kraftig, men akademisk præget kritik fremført af flere grupper af 

bygningssagkyndige uden for tinget. Det fremgik under behand

lingen her, at der med kravet om gennemgående bjælker ikke 

nødvendigvis mentes, at bjælkerne skulle være i et stykke, men at 

de kunne bestå af to stykker » ... sat i Forbindelse med hinanden 

eller med (hoved)Skillerummet. « 
Hvad angik hele den almindelige del af byggeriet, som bygge

loven jo udtrykkelig tog sigte på, var husdybderne sjældent så 

store, at bjælkerne ikke kunne fås i et stykke i de sædvanligvis 
brugte tømmerkvaliteter - eller udtrykt anderledes: det var det 

handelsførte tømmers længde, der var bestemmende for husdyb

derne i københavnsk byggeri på den tid. 
I byggeloven af 1871 optrådte ikke krav om brug af gennem

gående ankerbjælker, og det skyldtes formentlig, at man anså det 

for ufornødent at stille et sådant helt naturligt og selvfølgeligt 

krav. 
Heller ikke i byggeloven af 1889 fandtes kravet om gennem

gående ankerbjælker. Netop i denne lov kunne kravet have fun

det en naturlig placering i forbindelse med den nye bestemmelse, 

at gavlbjælker skulle forsynes med ankre. I de mange bygninger, 
hvor der er placeret skorstene op mod endemurene, er bjælkela

gene udvekslet herfor, og gavlbjælkerne er stikbjælker - og altså 

ikke gennemgående. 
Først i bygningsvedtægten fra 1939 genfindes kravet om gen

nemgående ankerbjælker, og bestemmelsen om gavlbjælkers for

ankring er her gjort klar: »Gavlbjælken eller den nærmest denne 

liggende Bjælke skal altid være gennemgaaende« og forsynet 

med ankre. 

Det ovenfor beskrevne refererer til forankring af bjælker i for- og 

bagmure. Bjælkelagenes forankring til endemure er enklere at 

iagttage - der krævedes ikke særlig hensyntagen hertil ved indde

lingen af bjælkelagene, og ankrene anbragtes blot på gavlbjæl

kerne med den foreskrevne afstand. 
I ingen af de tre byggelove var der opstillet specielle krav til for

ankring i endemure, når gavlbjælker var udvekslet. Man har en

ten anvendt ankre af almindelig længde, og dermed påregnet 

trækkræfterne videreført via veksler (og gulvbrædder) til nær

mestliggende, gennemgående bjælke, eller man har brugt ankre 

med en sådan længde, at de nåede ind til den næstfølgende gen

nemgående bjælke. Det har været op til de lokale bygningsin

spektører at bestemme/godkende forankringen i hvert sådant til

fælde, og der kan derfor ikke gives nærmere retningslinier for de 

to typers udbredelse. Stikprøvevis synes der at være antydningen 

af et mønster, idet korte gavlankre er langt det almindeligste i 
randbebyggelse, mens de lange ankre har en større udbredelse i 

bagbygninger. Det kan have sin forklaring i randbebyggelsens 
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Fig. 6.28. Indmuringsankre. A og B - fligankre. C til F 
- forskudsankre. Fligankre med bukket eller vredet 
skaft i lighed med forskudsankrene D, E og F fore
kommer naturligvis også. 
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sammenbygning, og dermed en beskyttet placering af gavle. Bag
bygninger er derimod sjældnere opført med en så høj og konse
kvent grad af sammenbygning, og man har derfor måttet påreg
ne, at gavlene her aldrig eller kun delvis ville blive dækket af na
bobygninger. 

Efter bygningsvedtægten af 1939 var kun den lange type gavl
anker anvendelig, når gavlbjælker ikke var gennemgående. 

I langt den overvejende del af 1800-tallets boligbyggeri er ankrene 
anbragt skjult inde i murværket; det er kun få steder, der er brugt 
synlige ankre, og som regel forekommer de kun i ende- og bag
mure, mange af de synlige ankre i disse mure er dog tilkommet ef
ter byggeriets opførelse - det afsløres i almindelighed ved en 
ujævn fordeling af dem over murfladen. 

Omkring århundredeskiftet, i den national-romantiske stilpe
riode, fandt brugen af synlige ankre som arkitektonisk element 
en vis udbredelse. Men det er ikke altid disse synlige ankre, der er 
de virkelige - det er tit attrapper, og som sådanne røber de sig ved 
en alt for stor grad af taktfasthed i forhold til den sandsynlige/ 
virkelige bjælkelagsinddeling - den sædvanlige placering midt på 
murpiller modsvares sjældent af en bagvedliggende bjælke. 

Der fandtes to typer af indmuringsankre i 1800-tallets byggeri -
»fligankret«, der var det almindeligste op til 1870'erne, og »for
skudsankeret«, der fortrinsvis brugtes derefter. 

Fligankeret består af et stykke fladjern, der er skåret op i den 
ene ende, og de herved fremkomne »flige« er bøjet/smedet ud, så 
de står vinkelret på »skaftet« - jvf. fig. 6.28 B - der forekommer 
også enkeltfligede ankre, jvf. fig. 6.28 A. 

Forskudsankret består ligeledes af et stykke fladjern, men det 
er bøjet om et stykke rundjern - »forskuddet« - fig. 6.28 C. 

Begge typer af ankre blev fastgjort til bjælkesider med en 
krampe og et eller flere (smedede) søm. 

Gavlankre fastgjordes til bjælkeoversider, og deres skaft er 
derfor vredet 90° - fig. 6.28 E og F. 

De københavnske byggelove fra anden halvdel af 1800-tallet var 
summariske i deres bestemmelser om ankrenes udførelse, der var 
end ikke som i placaten fra 1810 foreskrevet, at ankrene skulle 
være af jern - det var en selvfølge. 

I byggelovene af 1856 og 1871 var eneste fordring til ankret, at 
det skulle være »forsvarligt«, i byggeloven af 1889 var kravet no
get udbygget: »tilstrækkeligt stærkt og forsvarligt fastgjort« og 
suppleret med bestemmelsen »Ankeret skal være mindst saa 
langt, som den Mur er tyk, hvori det anbringes«. 

Almindeligvis er fligankre gjort af 2 tommer bredt fladjern, 
med en tykkelse på 1

/ 4 til% tomme. Længden af fligene sammen
lagt og i udbøjet stand er 10-12 tommer, svarende til en indmu
ringshøjde på 4-5 skifter.. Længden af skaftet er afpasset murtyk
kelsen, sådan at fligene kunne placeres 'h-1 sten fra murens yder
side, og der samtidig var et så stort anlæg mod bjælkesiden, at 
søm og krampe kunne anbringes i rimelig afstand fra bjælke
ende. Fligankrene, der brugtes i den tidlige del af perioden, er 
dog som regel ikke så lange, at de opfylder kravene i byggeloven 
af 1889 om længde lig murtykkelse. 



Fig. 6.29. I tynde murpartier er anvendt indmurings
ankre med bukket skaft, for at sikre modhold i mur
værket - jvf. fig. 6.28 D. 

Fladjern, der anvendtes til forskudsankre, var af samme tyk

kelse som det, der brugtes til fligankre, men dets bredde var min

dre - I Vi tomme. Forskuddet er i almindelighed % til 31. tomme i 

diameter. 
Hvad angår længde af skaft og flige/forskud svarer de to an

kertyper til hinanden, dog kan forskudsankre fra den tidlige del 

af perioden være gjort med forskud af firkantjern og skaft af 

fladjern og i andre dimensioner end de nævnte. 
Efter Københavns bygningsvedtægt af 1939 var kun forskuds

ankre tilladt anvendt. De nærmere bestemmelser i denne vedtægt 

om ankrenes udførelse og størrelse, svarer helt til det ovenfor be

skrevne og efter byggeloven af 1889 krævede. 
Af hensyn til optagelse af trækkræfter er ankre altid fastgjort 

til bjælker ved krampe, der har modhold i en lille ophøjning af 

skaftets ene ende, alternativt hertil kan gavlankre være bøjet om

kring bjælken (jvf. fig. 6.28 Bog F), og samlingen er sikret med 

søm. Det var tidligere almindeligt kun at bruge et søm pr. anker, 

men som resultat af 1889-lovens krav om »forsvarlig fastgørelse« 

blev brug af 2 søm normen, og som sådan blev det krav i byg

ningsvedtægten af 1939. 

Facadeankre er anbragt på bjælkesider mellem gulv- og ind

skudsbrædder, på trods af at der i almindelighed er bedre plads 

under indskudsbrædderne - i hvert fald helt til kravet i byggelo

ven af 1889 om anbringelse af indskudsbrædder 3 tommer under 

bjælkeoverside. Årsagen til denne anbringelse af ankrene kan 

kun skyldes udførelsestekniske hensyn. 
Med den almindelige længde af flige/forskudsjern på IO til 12 

tommer vil placeringen af ankret under indskudsbrædderne en

ten medføre opmuring af for- og bagmur til forskellig højde, eller 

kræve udhugning i murværket, og begge dele var uhensigtsmæs

sigt. 

Brug af indmuringsankre fremfor synlige, var først og fremmest 

bestemt af den umiddelbare beskyttelse mod rust, men havde og

så baggrund i æstetiske hensyn. Mod ankres placering inde i mur

værket taler den nedsatte virkning jo nærmere de kommer bagsi

den af muren. Indmuringsankres optimale placering er derved 

bestemt af to modsat rettede ønsker: mest mulig murmasse både 

foran og bag ankret. Hertil kommer, at placeringen mest hen

sigtsmæssigt sker i planer parallelle med facaden og liggende med 

Vi-stens spring indefter. 
Ønsket om beskyttelse mod fugt fastlagde således placering af 

ankre til mindst Vi-sten bag facadeplanet, hvilken placering er 

den almindelige i periodens byggeri - også i de tykkere mure, 

hvor der ellers ville have været mulighed for en placering længere 

inde. 
Fordi bjælkernes aflægning i murene medfører I-sten dybe 

huller, er der i de tynde( re) mure ingen eller meget lidt murmasse 

bag ankret, og derfor er ankrene i disse mure bøjet ud fra bjæl

kerne, som vist i fig. 6.28 D. Det er altid tilfældet i I Y2-stens og 

undertiden også i 2-stens mure. I de tykkere mure er ankrene som 

regel lige. 
Forankringsproblemer i medfør af lille murmasse er desuden 

nok så meget knyttet til bredden af facadepillerne - illustreret i 
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fig. 6.29, hvor bredden er den efter byggeloven af 1889 minimalt 
krævede, og hvor tykkelsen er 1 Vi henholdsvis 2 sten. Og i så hen
seende er det især boligbyggeriet med mindre lejligheder fra 
1870'erne og 1880'erne, problemer kan henføres til, fordi pille
bredderne i store dele af denne bygningsmasse svinger mellem 
2Y2 og 31;2 sten. 

Indskud 

I dagens terminologi er det byggetekniske begreb indskud alene 
knyttet til (træ)bjælkelag, og det omfatter almindeligvis både et 
bærende led: (indskuds-)brædder og et båret: (indskuds-)materi
alet. I 1800-tallet var indskud betegnelsen for en flade af brædder 
placeret (skudt ind) mellem bjælkerne i et bjælkelag, mellem 
spærene i et tagværk eller mellem stolperne i en bindingsværks
væg. I det følgende er den nutidige brug af ordet indskud an
vendt. 

Indskud bestående af bræddeflager skudt ind mellem bjælkerne 
og belagt med et 2 tommer tykt lerlag har været fast bestanddel af 
bjælkelag i det københavnske etageboligbyggeri opført efter den 
store brand i 1795. Dets fremkomst skyldtes alene lovgivnings
magtens ønske om brandsikring af nybyggeriet. I Placat af 4. juli 
1795 hedder det herom(§ 14): »At henlægge Muursteen paa Fla
den paa Lofterne, eller i dets Sted at giøre Indskudsdække, og 
imellem dette og Loftsbræderne at lægge et Lag Leer paa 2 Tom
mers Høide, vil begge tiene til det tilsigtede Øiemeed, Sikkerhed; 
og overlades de Byggende Valget af disse tvende Forslag.« 

At det var svært for bygningsmyndigheden at få de byggende 
til at indføje dette nye - og fordyrende - led i byggeriet vidner 
Placat af 16. marts 1796 om. Heri gentages kravet og der gøres 
opmærksom på at byggende, der undlader at forsyne bjælkelag 
med denne brandsikringsforanstaltning, vil blive indklaget for 
politiretten - en trussel, der ikke ellers forekommer direkte om
talt i tidens bygningslovgivning. 

Imidlertid var sådanne forholdsregler mod brandspredning ik
ke nye. Det var kendt i landbrugets stråtækte bygninger at belæg
ge lofter med ler, og faktisk havde der eksisteret krav herom i Kø
benhavn siden midten af 1500-tallet, hvor bygningsmassen i me
get store dele svarede til landbygninger. I vedtægt om ildebrand 
fra 3. juni 1549 hedder det: » ... , och thisligiste att the øffuerste 
lofft vdj husene blyffuer leerslagne soowelsom the nederste, 
forthj thett kannd mett gudtz naadis hielp affwerge stor schade 
och forderffuing, ... «. Bestemmelsen hang sammen med et i øv
rigt brandfarligt byggeri, som for størstedelen bestod af træ. Ef
terhånden som byggeriet i København ændrede karakter - fik 
ydervægge, der for den største del bestod af murværk, og tegl 
som tagbelaigning - forsvandt også en stor del af den brandtekni
ske begrundelse for denne foranstaltning. De fordele, som i øv
rigt var knyttet til en kraftigere dækkonstruktion i henseende til 
lyd- og varmeisolering, hørte ikke til den tids boligstandard, og 
heri må årsagerne til ophør med lerslagning af lofter søges. 

Af de alternative fremgangsmåder angivet i placat af 4. juli 1795 
blev indskudsmetoden den foretrukne og senere enerådende, for-



di den var den billigste, og igennem første halvdel af 1800-tallet 

blev lerindskuddet den faste bestanddel af bjælkelaget vi i dag 

regner den for. 
I motiverne til byggeloven af 1856 konstateres da også blot, at 

bestemmelsen om lerindskud i bjælkelager hentet fra Placat af 4. 

juli 1795, og at det ikke har været anset fornødent at medtage den 

alternative metode med mursten på fladen, der var angivet heri, 

fordi denne metode var langt bekosteligere, og derfor ikke i prak

sis blev brugt. Det var end ikke nævnt hvilken funktion indskud

det påregnedes at have, men indirekte var det stadig brandhensy

net, der lå bag kravet fra lovgivernes side. 

I praksis havde indskuddet dog vist flere virkemåder, som kun

ne være motiv nok, og i samtidens byggetekniske litteratur be

skrives indskuddets funktion bl.a. som lyddæmpende og varme

isolerende, som sikring mod vandskade af underliggende loft, 

som arbejdsgulv i byggeperioden, medens den brandhæmmende 

virkning lades i baggrunden: »For at lune, hindre Lydens altfor 

lette Forplantelse nedad, for at standse den mellem Gulvbræd

derne ved Vadsk nedtrængende Fugtighed og tildeels for at mod

virke Ildens Forplantelse nedad, anvendes i Beboelsesleiligheder 

et saakaldt Indskudsgulv mellem Gulv og Loft.« som det hedder i 

»Forelæsninger over Huusbygningskunsten, II« (1879). 

Denne beskrivelse og opfattelse af indskuddets funktion blev 

almindelig i løbet af 1800-tallet, og var med i forhandlingerne ved 

udarbejdelsen af byggeloven af 1889. 

Krav til udførelse af indskud efter byggeloven af 1856 var(§ 16): 

»I ethvert Bjælkelag, der adskiller Etager med Beboelsesleilighe
der enten i begge eller i den ene, skal indskydes en Flade af Bræ

der, der belægges med et 2 Tommer tykt Leerlag. Hvor Bjælkerne 

ere smallere end 7 Tommer, maa Bræderne dog ikke indskydes i 

selve Bjælkerne, men skulde hvile paa Lægter, fastgjorte paa dis

se. 
Kravene i de følgende byggelove af 1871 og 1889 var - med et 

andet ordvalg og få ændringer - i deres grundlæggende princip de 

samme som i byggeloven af 1856. 
I henseende til omfang af indskud kan kravene i byggelovene 

af 1871 og 1889 ses som udtryk for en mindre lempelse, men dog 

under overholdelse af de retningslinier, der var indeholdt i loven 

af 1856. Efter byggeloven af 1856 var kravet om indskud generelt 

gældende for bjælkelag over og under etager med beboelseslejlig

heder. I byggeloven af 1871 præciseredes kravet til at gælde bjæl

kelag direkte over eller under beboelseslejligheder. I byggeloven 

af 1889, hvori der for første gang var stillet mindstekrav til rum 

beregnet til beboelse ( opvarmningsmulighed, dagslysadgang og 

min. 15 kvadratalen gulvflade), indførtes begrebet beboelsesrum 

som kriterium for krav om anbringelse af indskud i afgrænsende 

bjælkelag. Det var en skærpelse for sådanne rums vedkommen

de, som var beliggende uden for selve lejligheden og alligevel ind

rettet til beboelse og tilhørende denne - f.eks. pigekamre i lofts

etager. Mens der ved dispensationsmulighed for fritagelse for an

bringelse af indskud i bjælkelag afgrænsende rum, der ikke var 

indrettet til beboelse, var tale om en lempelse. 

I alle 3 byggelove var kravet om indskud knyttet til begrebet 

bjælkelag. Dette blev af mange af de byggende opfattet helt bog-

269 



1rn11111111m11111·111'fll11111111rn1111111y1wg1i 111w11111111um11111/t!1111111:111!il!!!!1!1111!!1!1it111111H!!llilitil!I 

A 

1i!lil!l!il!J!l!llllii!!:11,,@iiii11!iiiillllijjiil!ii J!@!\T1u111111·1~1111111i1,m1m 1 m1llt!f!!Ai!Jij@11u111111111 

B 

g11111111111:1@n1111111.,pm1111111m111m11mm 

c 

'IOl!l!!lil1tllt!Ut!il:ll,~illll;ll!l!i1!111!11l!ltllt!t1.l1t1tlul1111ili11·tl!tll!ltt/ltli!lll1! 

D 

Fig. 6.30. Forskellige former for udførelse af indskud. 
C - den almindeligt forekommende udformning i eta
geboligbyggeriet frem til ikrafttrædelsen ar byggelo
ven af 1889, hvorefter udformningen som vist i D blev 
lovkrav. 
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staveligt, og af de forskellige bygningsinspektører tålt i vekslende 
omfang. En »gulv-på-jord« konstruktion som trægulv hvilende 
på bjælker af småt tømmer med mange understøtninger var i 
byggeteknisk forstand et >>Underlag« og ikke et bjælkelag, og 
derfor vil man sjældent finde indskud i sådanne dækkonstruktio
ner. Dette er også forsvaret af lovgivningens grundlæggende mo
tiv for krav om anbringelse af indskud - brandsikkerhed. Først 
med justitsministeriets skrivelse af 7. november 1903 blev det 
fastslået, at bygningsmyndighederne var berettigede til at forlan
ge anbragt indskud i sådanne »bjælkelag«. 

Ligeledes var hanebjælkelag, der dannede afgrænsning af be
boelseslejligheder/-rum i tagetager en kilde til problemer med 
forståelsen af krav om indskud. Hanebjælkelaget var nok et 
bjælkelag, men det var ikke oplagt på bygningens vægge som de 
almindelige bjælkelag. Bygningsinspektørernes holdning til så
danne definitionsproblemer kan beskrives ved et kort uddrag af 
debatten om forslaget til byggeloven af 1889 i Folketingets sam
ling 1888-89: I forbindelse med kritikken af stadsbygmesterens 
beføjelser og bygningsinspektørernes meget ofte afvigende ind
stilling til samme forhold, fremdrog en af kritikerne af den hidti
dige praksis: »Jeg veed saaledes, at Bygningsinspekteuren paa 
Christianshavn siger, at der skal være Indskud mellem Spærene 
og Hanebjælkerne, ellers maa der ingen bo i de paagjældende 
Kvistetager. Paa Nørrebro have vi derimod en Inspekteur, som 
ingenting siger om Indskud i Hanebjælkerne, og der er heller in
gen, der spørger ham, saa der faae vi Lov til at giøre, som vi 
ville.« Problemet om anbringelse eller ikke af indskud i hane
bjælkelag afgrænsende beboelsesrum i tagetager blev løst internt 
af bygningsmyndigheden efter fremkomsten af byggeloven af 
1889. Herefter fastlagdes ensartet praksis i alle distrikter vedrø
rende lovens fortolkning, og bygningsinspektøren på Nørrebro 
krævede herefter også indskud i hanebjælkelag, når der indrette
des beboelse på lofter. 

Først i Københavns Bygningsvedtægt af 1939 blev kravet om 
indskud helt præcist: »i alle Træbjælkelag, herunder Underlag 
og Hanebjælkelag, skal anbringes Indskud«. 

Kravene til indskuddets udformning var nøjagtig ens i byggelove
ne af 1856 og 1871. I byggeloven af 1889 skærpedes kravene - ind
skudsbrædder skulle være mindst 1 tomme tykke og overalt slutte 
tæt sammen, og lerlaget skulle være mindst 2 tommer tykt og 
faststampet. Disse krav genfindes uændret i bygningsvedtægten 
af 1939. 

Den nærmere udformning af indskuddet var ikke fastsat lov
givningsmæssigt, og forekommende udførelsesmåder er vist i fig. 
6.30. Den almindeligst anvendte udformning af indskud er som 
illustreret i fig. 6.30 C og D, hvor den første dækker perioden op 
til ikrafttrædelsen af byggeloven af 1889 og den anden tiden efter. 
Indskud som vist i fig. 6.30 A og B er sjældent forekommende i 
københavnsk byggeri af den art der her behandles, men har en vis 
udbredelse i det lavere byggeri, og især det der opførtes i de sene
re indlemmede distrikter. 

I den tid byggelovene af 1856 og 1871 var virksomme, udførtes 
indskudsdækket af bomkantede, ulige brede brædder med tyk-



kelser sædvanligvis omkring 1 tomme (vragbrædder). Brædderne 
var placeret i en afstand af ca. 2 tommer fra overside af bjælker -
afstanden bestemt af kravet om 2 tommer tykt lerlag - og efter 
omstændighederne båret i not eller af lægter (fig. 6.30 C). 

Efter ikrafttræden af byggeloven af 1889 var indskudsbræd
derne kantskårne, dvs. berørt af sav på begge smalsider i fuld 
længde, men ikke nødvendigvis uden rester af bomkanter, og de 
var som regel lige brede og af I tommes tykkelse. Efter byggelo
ven af 1889 var det bestemt, at indskudsdækket skulle placeres 3 
tommer fra bjælkernes overside. Dette krav havde rod i samme 
lovs skærpede bestemmelse om anbringelse af et mindst 2 tom
mer tykt lerlag (fig. 6.30 D). 

Selv om bjælkelaget på afbindingspladsen var tildannet til 
vandret plan, måtte det som regel tilpasses efter bygningens stør
re eller mindre unøjagtigheder ved oplægningen. Det blev først 
igen justeret til vandret i forbindelse med lægning af gulv og op
sætning af loftsforskalling ved behugning og/ eller påforing af 
bjælkerne. 

Indskuddet blev som regel lagt (iskåret) i forbindelse med op
lægningen af bjælkelaget og fulgte derfor dettes unøjagtigheder. 
Den senere justering til vandret medførte da ofte, at der ikke alle 
steder var plads til det 2 tommer tykke lerlag, hvis der ikke var ta
get højde herfor fra starten. Det her beskrevne forhold var bag
grunden for bestemmelsen i byggeloven af 1889 om anbringelse af 
indskudsdækket i en afstand af 3 tommer fra bjælkeoverside. 

I byggelovene af 1856 og 1889 var ubetinget krævet lægtebæ
ring af indskudsbrædder når bjælkerne var smallere end 7 tom
mer, og det gjaldt uanset om bjælkerne var højere end i øvrigt 
krævet. 

Bestemmelserne i byggeloven af 1871 herom dannede en undta
gelse ved at tillade brædderne skudt ind i bjælkerne, når bjælker
ne var halvdelen af notens dybde højere end krævet efter reglerne 
om mindstedimension af bjælker i forhold til spændvidde. Be
stemmelsen havde ringe praktisk betydning fordi bjælkelagstøm
mer i næsten alle tilfælde havde kvadratisk tværsnit, og en højde
forøgelse for at kunne trække noter i bjælkerne, ville dermed væ
re en uforholdsmæssig fordyrelse i forhold til brug af lægtebæ
ring. Under henvisning hertil og fordi der i grænsetilfælde ville 
kunne opstå reel svækkelse af bjælkernes bæreevne, blev bestem
melsen ikke videreført i byggeloven af 1889. 

Med de normalt forekommende husdybder og de dermed fast
lagte bjælkedimensioner, var bredden af bjælker i næsten alle til
fælde større end eller lig med 7 tommer, og det var langt det al
mindeligste at note indskudsbrædderne i bjælkernes sider. 

At trække noter i bjælker er et tungt og mandskabskrævende 
arbejde, og notløsningens almindelighed kan ikke blot forklares 
med forholdsvis billig arbejdskraft. Det har været fuldt så billigt 
at sømme lægter på bjælkerne til bæring af indskuds brædderne. 
Men for at lægtebæringen kan opfylde samme funktion som not
bæringen - at fastholde brædderne i samme plan og samtidig til
lade dem at »arbejde« under vekslende fugtforhold - er det nød
vendigt at placere endnu en lægte på bjælkesiden over brædder
ne. Og det er med baggrund heri at notløsningen har været øko
nomisk konkurrencedygtig. 
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Fig. 6.31. lndskudsbrædderne er som oftest lagt i not i 
bjælkesider, og de blev skudt ind fra facadesiderne i 
forbindelse med oplægningen af bjælkelaget. Når det 
ikke var muligt f.eks. på grund af udvekslinger inde i 
bjælkelaget, er indskudsbrædderne ilagt som vist i 
øverste tegning. 
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Oplægning af indskudsbrædder på lægter volder ingen særlige 
problemer, og det kan derfor ske når som helst i arbejdsproces
sen. Når indskudsbrædder lægges i noter, må de enten skydes ind 
fra facadesiderne inden opmuringen af ydervæggene fortsætter, 
eller der må udstemmes et stykke af bjælkerne mellem not og 
overside svarende til største bræddebredde, for at kunne lægge 
brædderne ned i noterne og skyde dem på plads, sådan som det er 
vist i fig. 6.31. 

Sædvanligvis anvendtes indskudsdækket som arbejdsgulv i 
byggeperioden. Det blev derfor anbragt straks efter oplægningen 
af bjælkelaget, og - ved brug af notløsningen - skudt ind fra fa
cadesiderne. I de partier af bjælkelagene, hvor udvekslinger 
umuliggjorde indskuddets anbringelse på denne måde, anvendtes 
enten lægtebæring eller der blev foretaget de beskrevne udstem
ninger i bjælkerne, for at bringe indskudsbrædderne på plads i 
noterne . 

Når indskudsbrædderne brugtes som arbejdsgulv i byggefasen, 
opsugedes i dem en del vand, som igen delvis blev afgivet, når 
bygningen var bragt under tag. Dette medførte i forening med ry
stelser stammende fra indskudsdækkets brug som gulv, et utæt 
bræddelag. Umiddelbart inden udlægningen af indskudsmateri
alet (lerlaget) blev brædderne derfor skudt sammen, så de så vidt 
muligt dannede en tæt flade - hvilket først efter kravet om brug 
af kantskårne brædder i byggeloven af 1889 var teoretisk muligt. 
Den efterfølgende pålægning af (vådt) ler forårsagede en tilsva
rende proces, med et revnefyldt bræddelag til følge - men uden 
mulighed for sammenskud af det. Blandt andet af denne grund 
anvendtes leret så tørt som muligt ved udlægningen, og alle fyld
stoffer, som med rimelighed kunne forsvares udfra et normalt 
byggeris gang, brugtes i rigelig mængde for at hjælpe herpå. 

Indskudsmaterialet skulle ifølge periodens 3 byggelove være ler. 
Kravet om brug af ler var hverken ideelt bestemt eller kategorisk 
ment fra lovgivningsmagtens side, men alene udtryk for accept af 
almindelig praksis, som den havde formet sig siden fremkomsten 
af krav om brandsikring af bjælkelag i 1795. Selv om der nok 
fandtes andre materialer, som i henseende til brandhæmmende 
virkning ville have været fuldt så gode eller måske snarere bedre, 
kunne intet andet materiale konkurrere økonomisk med det ind
skudsmateriale, der stammede fra udgravningen af byggegruben, 
fordi brugen af dette i realiteten var en besparelse i form af min
dre bortkørsel. Den mængde ler, der skulle bruges til indskud i de 
almindelige 5-6 etages høje beboelsesbygninger, svarede i rum
fang til mellem 20 og 10 pct. af udgravningen, alt efter om kæl
dergulvet lå 1 Vz-2 eller 4 alen under terræn og kælderen således 
henholdsvis var beregnet brugt til beboelse eller ikke. Brokvar
terernes øvre jordlag består af opfyld, og det er generelt set umu
ligt at finde rent ler inden for 1 Vz-2 alens dybde - derimod nok i 
almindelighed ved 4 alen dybe udgravninger - og byggelovenes 
pragmatisk bestemte krav om brug af ler til indskudsmateriale er 
blevet håndhævet af de lokale bygningsinspektører i samme ånd, 
men efter individuelle udlægninger af ordet »ler«, og derfor er 
indskudsier alene af denne grund sjældent rent. 

Ved udgravningen blev indskudsleret lagt i depot så nær byg-



ningen som muligt, eller man ventede helt enkelt med at udgrave 

indskudsleret, til det skulle lægges på plads i etagerne. I tilfælde 

hvor den nødvendige mængde er blevet fejlbedømt, og der derfor 

ikke har været nok inden for normal udgravningsdybde, eller 

hvor udgravningsmaterialet har haft så lille lerindhold, at det ik

ke kunne godtages til indskud, har man gravet ler i større dybde 

inde i bygningen; at grave ler uden for bygningen og på egen 

grund har så godt som været forhindret alene på grund af friare

alets størrelse, der var mellem V. og y, af grundarealet. Alt efter 

mængde og dybde har der herved bestået risiko for at komme un

der funderingsdybde og samtidig i kritisk nærhed af fundamen

ternes undersider - i bedste fald har senere lergravning inde i byg

ningerne kun medført sætning af kældergulvet. Sandsynligvis 

har man i vid udstrækning supplerende gravet ler i bygningerne, 

men i et omfang som i det enkelte byggeri ikke har medført fun

deringsproblemer af betydning. Kun i et (af de i øvrigt få) sam

menstyrtningstilfælde i periodens boligbyggeri er årsagen blevet 

henført til lergravning for nær fundamenter: en gavlnedstyrtning 

i et nybygget hus på det indre Nørrebro i 1874. 
Lagt på plads i bjælkelaget skal indskudsleret ideelt udgøre en 

fast, sammenhængende 2 tommer tyk flade, der slutter tæt til 

bjælker /veksler og vægge. Hertil fordres et vist stort vandind

hold i leret og en kraftig mekanisk bearbejdning ved stampning 

og klapning. Sådanne idelle indskudslag er sjældne, fordi bygge

processen i almindelighed og byggeriets tempo ofte i særdeleshed 

har været hindrende for at udføre dem som beskrevet. Indskuds

leret blev lagt så sent som muligt, for at friholde indskudsdækket 

som arbejdsgulv så længe som muligt, og intensiteten af stamp
ning/klapning blev afpasset efter de underliggende lofters fær

diggørelsesgrad. Indskudsleret anvendtes så tørt som muligt af 

hensyn dels til efterfølgende lægning af gulve, opstilling af inven

tar osv., og dels til hele bygningens udtørring, som var af største 

vigtighed, fordi udstedelse af beboelsesattest og dermed tilladelse 

til at udleje boligerne, var afhængig heraf. 
De indskudslag, der var resultat af denne oplægningsmetode 

og brugen af det forhåndenværende udgravningsmateriale op

blandet med en vis mængde bygningsaffald, kunne selvfølgelig 

ikke opfylde de ideelle krav, og der var da også i samtiden kritik 

af lerindskuddet, som det almindeligvis forekom. Kritikken med

førte dog ikke radikale ændringer i praksis og heller ikke lovgiv

ningsmæssigt; dertil var lerindskuddet for billig en løsning sam

menholdt med alt andet. Men kritikken medførte, at kravet til 

indskudslaget blev præciseret i byggeloven af 1889: »et mindst 2 

Tommer tykt, faststampet Lerlag«, hvor der i de foregående love 

blot var krævet: »et 2 Tommer tykt Lerlag«; og fordi kritikken 

havde været så stærkt fremme blev lovkravets overholdelse i ti

den efter strengere iagttaget. (Under behandlingen af forslaget til 

byggeloven at 1889 i Borgerrepræsentationen blev der endog stil

let forslag om at forbyde lerindskud og i stedet kræve anvendt 

hule eller porøse mursten overhældt med cementmørtel - forsla

get blev dog afvist). I begrundelsen for præciseringen af kravet til 

indskudslaget, som det fremkom efter lovforslagets behandling i 

et udvalg nedsat af Folketinget, hedder det: » ... at dette Lerlag 

skal stampes fast, for at det ikke i Ildebrandstilfælde skal brænde 

fra den ene Etage til den Anden. Ligeledes vil dette have stor Be-
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tydning i akustisk Henseende, thi det er jo meget ubehagelig, at 
det kan høres på 2den Sal, hvad man siger på lste. Man maa der
for ikke nøies med lidt Sand, eller Høvlspaaner eller Affald fra 
Bygningen, men det skal vær~ et tyl}t, fast, stampet Lerlag«. 

Som indskudslagene fremtræder i dag i boligmassen fra tiden 
op til 1890, udgør de ofte et pulveragtigt lag, stærkt opblandet 
med byggeaffald, og en stor del af indskudsmaterialet vil være at 
finde på loftsforskallingen nedenunder. Helt så ringe har ind
skudslagene dog ikke været fra begyndelsen, og den mellemlig
gende lange brugsperiode med rystelser stammende fra menne
skers brug af bygningerne og især den voldsomt stigende og langt 
tungere trafik i de omgivende gader, bærer deres del af skylden 
for indskudslagenes nuværende kvalitet. 

Loft 

Brugt i forbindelse med bj ælkelag er begrebet loft betegnelsen 
for en overflade - begrænsningen af rum opad; der er ikke nød
vendigvis tale om en særskilt konstruktionsdel. 

I det tidligste københavnske boligbyggeri var loftet som regel 
blot undersiden af gulvbrædderne i den overliggende etage, og 
udtrykkene gulvbrædder og loftbrædder dækkede det samme 
bræddelag afhængig af, hvorfra det betragtedes. 

I 1700-tallet var det ofte brugt at lægge 2 lag brædder over 
bjælkerne, og ordene gulv- henholdsvis loftbrædder fik dermed 
selvstændig betydning. Også selv om der brugtes pløjede bræd
der, var etageadskillelser som disse utætte, og især for at hindre 
nedfald af støv fra etagen over opsattes papir eller lærred på 
loftbrædderne, eller det blev udspændt mellem eller under bjæl
kerne. I mere betydende rum og i finere byggeri hindredes støv
nedfald ved brug af mere eller mindre kunstfærdigt udførte »gib
sede« lofter, der opsattes som helt eller delvis selvstændige kon
struktionsdele, bl.a. for også at hindre forplantelse af rystelser til 
loftet. 

Efter den store brand i 1795 fremkom lovkrav om brandsikring 
af bjælkelag, enten ved at udlægge mursten på lofterne eller ved 
at indskyde en bræddeflade belagt med ler under loftbrædderne, 
hvilket i mange tilfælde vil sige under gulvbrædderne. Den sidste 
metode blev den enerådende, og herefter bestod et københavnsk 
»minimumsloft« af undersiden af indskudsbrædderne. Ind
skudsbrædderne var da som regel gjort tætte ved pløjning og ofte 
yderligere beklædt med papir eller lærred, men de kunne også 
tjene som underlag for en pudsflade - eller som det kaldtes på den 
tid: et gibsdække. 

I alle disse tidlige lofter var bjælkerne frilagte og altså synlige, 
når der bortses fra de få og særlige konstruktioner af »gibsede« 
lofter, der var opsat som selvstændige dele under bjælkerne. Syn
lige bjælker var derfor som minimum behandlet med »Høvl paa 
Kanten« - alene bjælkernes forskellige grad af bomkantethed fra 
top- til rodende fordrede en efterbehandling, men også kvaliteten 
af behugningen var afgørende for hvilken grad af overfladebe
handling bjælkerne udsattes for. Meget ofte blev bjælkerne dog 
indklædt med brædder dels for at udjævne forskelle i udseende 
og unøjagtigheder ved bjælkernes oplægning, og dels for at skju
le de uundgåelige svindrevner. 
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Fig. 6.32. Eksempler på forekommende udførelser af 
træbjælkelag og dermed lofter i københavnsk byggeri 
gennem tiderne; fra den helt enkle konstruktion med 
synlige bjælker og hvor gulvbrædderne i den overlig
gende etage er loft i den underliggende, til typer hvor 
bjælkerne er helt eller delvis skjult og loftet udgør en 
selvstændig flade. 

Disse arbejds- og materialekrævende processer med efterbe

handling af bjælker kunne undgås ved opsætning af en loftflade 

under bjælkerne. Typisk i så henseende var i det tidligere, mindre 

påkostede byggeri at udspænde papir eller lærred under bjælker

ne, men også løsninger som opsætning af tynde sammenpløjede 

brædder eller forskalling med et pudslag kunne være økonomisk 

fordelagtige alternativer - selvfølgelig alt efter kravene til de el

lers synlige bjælkers udseende. 
Metoden med forskalling og pudslag blev den almindelige i kø

benhavnsk boligbyggeri i begyndelsen af !SOO-tallet, og i tiden fra 

midten af århundredet og langt ind i 1900-tallet var den altdomi

nerende, hvilket blev hjulpet på vej af byggelovgivningens krav 

til lofters udførelse. 
Fig. 6.32 viser forskellige forekommende udførelser af lofter; 

samlet og i den opstillede rækkefølge er det samtidig en illustra

tion af et tidsmæssigt udviklingsforløb. 

Lovgivningsmæssige bestemmelser om lofters udførelse op

trådte første gang i Københavns byggelov af 1856: »Lofter maae 

ikke bestaae af Papiir eller Lærred, udspændt under eller imel

lem Bjælkerne«(§ 62). I motiverne til lovudkastet var angivet, at 

forbudet skyldtes brandfaren, og det hed videre: »Forbudet gjæl

der derimod ikke om Papiir eller Lærred, der, som jevnligen er 

Tilfældet, anbringes umiddelbart på Gibsdækket eller Brædde

loftet istedetfor Loftets Maling, da dette ikke medfører større Fa

re i Ildebrandstilfælde end Papiir eller Lærred, som anbringes 

paa Væggen, hvorimod et blot af Papiir eller Lærred bestaaende 

Loft let kan antændes og Ildebrand deraf opstaae«. Bestemmel

sen blev videreført i de følgende love. 
I byggeloven af 1871 tilkom krav om »gibsede« lofter eller be

klædning af lofter med »andet uantændeligt materiale« i rum 

med ildsteder eller kakkelovne, og hvor afstanden mellem gulv og 

loft var mindre end 5 alen. I byggeloven af 1889 var kravet det 

samme, men begrænset til at omfatte beboelsesrum, herunder 

køkkener. 
Udtrykket »gibsede« lofter dækker i princip den almindeligt 

kendte konstruktion bestående af forskallingsbrædder, rør og 

puds, men ikke nødvendigvis brug af brædder og rør som bære

flade for pudsen, i slutningen af 1800-tallet fremkom andre meto

der til bæring af »gibsdækket«, f.eks. opsætning af trådnet eller 

trapezformede lister af træ direkte på bjælkerne; men brugen af 

sådanne konstruktioner blev ikke almindeligt udbredt. 

Udtrykket »gibsede lofter« stammer fra tidligere tid, hvor det 

var almindeligt at anvende ren gipsmørtel - eller en kraftigt gips

opblandet mørtel til loftpuds. I anden halvdel af 1800-tallet var 

det også almindeligt at tilsætte gips til loftpudsemørtel, dels for 

at få det til at afbinde hurtigere og dels for at få en hvid(ere) bund 

for den efterfølgende hvidtning. 
Begrebet »andet uantændeligt materiale« var indsat i loven for 

at tilfredsstille de kritikere af lovgivningen, der mente, at lovene i 

al for høj grad bandt de byggende til gammelkendte konstruktio

ner, og derved forhindrede nye - og bedre - i at blive brugt. I 

praksis fik det dog ingen betydning i boligbyggeriet. 

Som lovgivningens krav til lofters udførelse var efter byggeloven 

af 1856, kunne alle typer af overflader og dermed konstruktioner 
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anvendes, når undtages det eneste og direkte forbud mod brug af 
papir eller lærred udspændt mellem eller under bjælkerne. 

Med kravet i byggeloven af 1871 om brug af pudsede lofter i al
le rum med opvarrnningsrnulighed og mindre end 5 alens rurnhøj
de blev næsten hele etageboligbyggeriet omfattet heraf; men også 
før byggeloven af 1871 trådte i kraft, havde det været almindeligt 
at udføre lofter som en pudset bræddeflade opsat på bjælkernes 
undersider. Det skyldtes dels det foran beskrevne om det nødven
dige i efterbehandling af frilagte bjælker, og dels det siden 1795 
fremførte lovkrav om indskud og endelig også forbudet mod 
»papirlofter« fra byggeloven af 1856. Hertil korn så yderligere, at 
bjælkelag i grundmurede bygninger som regel ikke havde samme 
taktfaste placering af bjælkerne, som det var tilfældet i de førhen 
brugte bindingsværksbygninger, og også at boligbyggeriet gen
nem første halvdel af 1800-tallet var begyndt at få flere skorstene 
end tidligere, hvilken udvikling accelererede fra 1840'erne, og de 
dermed følgende flere udvekslinger i bjælkelagene trådte æste
tisk hindrede i vejen for udførelse af lofter med frilagte bjælker. 

I det hele taget var opfattelsen og brugen af træbjælkelaget 
igennem første halvdel af 1800-tallet drejet hen imod en »homo
gen« konstruktion begrænset af gulv og loft, hvis indre opbyg
ning man lod være bestemt af den valgte planløsning., 

Den praktiske udførelse af det »gibsede« loft afviger på ingen 
væsentlige punkter fra vore dages. Forskelle begrænser sig alene 
til det tidligere mindre og anderledes udbud af materialer. For
skallingsbrædder var i tidligere tid som regel meget bredere end i 
dag, og for at undgå revnedannelser i pudslaget blev sådanne bre
de brædder spaltet under opsætningen. Senere overgik man til 
brug af smalle brædder, hvor spaltning af dem ikke var nødven
dig. Rørvæv fremkom først i 1870'erne. Før den tid leveredes rør 
i bundter, og de opsattes så at sige enkeltvis, dvs. en lille håndfuld 
ad gangen lagdes op, fordeltes nogenlunde jævnt, bæretråden 
strammedes og blev sømmet fast. Selve pudsearbejdet foregik 
nøjagtig som det i dag ville blive udført: først kastedes ud, deref
ter grovpudsedes og afsluttende påførtes finpuds. 

Igennem hele 1800-tallet var underlaget for loftspuds forskal
lingsbrædder og pudsbæreren var rør - mod slutningen: rørvæv. 
Andre udførelsesrnåder - f.eks. opsætning af tynde trælister eller 
forskellige former for rnetalnet direkte på bjælkerne - var meget 
sjældent anvendt, og der krævedes bygningsmyndighedernes . 
godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 

Generelt tilladte alternative udførelser fremkom første gang 
med bygningskornmissionens cirkulæreskrivelse af I. juni 1911, 
hvor et nærmere angivet »listerørvæv« blev godkendt som erstat
ning for forskalling med rør, og i årene efter blev andre lignende 
konstruktioner godkendt på tilsvarende vis. 

Som erstatning for forskallin_g af brædder blev det første pla
demateriale baseret på organiske fibre godkendt med bygnings
kornmissionens cirkulæreskrivelse af 15. dec. 1926. Det var »Ce
lotex«, der dengang bestod af sammenpressede sukkerrørsfibre. 
Og straks derefter blev givet godkendelse af de tilsvarende mate
rialer »lnsulite«, »Masonite«, »Halrnite« osv. For alle disse alter
nativer gjaldt, at de kun var tilladt anvendt, når der ikke i lovgiv-
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Fig. 6.33. Eksempler på trukne loftgesimser. 

Fig. 6.34. Eksempler på loftgesimser af gipsstuk. 

ningen udtrykkeligt var foreskrevet brug af »forskalling og 

puds« - altså typisk for lofter, hvor kravet var et »gibsdække«. 

Med bygningskommissionens cirkulæreskrivelse. af 24. aug. 

1929 godkendtes »Gyproc« (den i dag kendte pladekonstruktion 

af gips mellem 2 paplag) brugt i stedet for rør og puds, men kun 

opsat på forskallingsbrædder, og ikke direkte på bjælkerne som 

et selvbærende lag. 

Et af byggelovens grundlæggende krav til beboelsesrum var at 

højden mellem gulv og loft skulle være 4 alen. Det har selvfølge

lig aldrig voldt problemer at definere gulvfladen, men derimod 

har begrebet »loft« kunnet give anledning til uddybende definiti

on, idet det ikke var entydigt fastlagt i lovgivningen - jvf. den tid

ligere omtalte bestemmelse, at lofter ikke måtte bestå af papir el

ler lærred »udspændt mellem eller under bjælkerne«. På trods af 

at de byggende i København i almindelighed forstod at udnytte 

lovgivningens bestemmelser optimalt, har muligheden af at opnå 

de krævede 4 alen mellem gulv og pudset indskud åbenbart ikke 

været forsøgt godkendt. Derimod måtte justitsministeriet med 

skrivelse af 25. maj 1871 vedrørende målingen af den efter køb

stadsloven fastsatte højde mellem gulv og loft træde til og fast

sætte bjælkernes underkant som måleflade - og efter købstads

loven var den krævede rumhøjde endda kun 3 Y2 alen! 

Overgangen mellem pudsede lofter og vægge i opholdsrum er 

næsten overalt i etageboligbyggeriet fra anden halvdel af 1800-

tallet - og også når pudsede lofter tidligere forekom - formidlet 

af loftgesimser, mens de tilsvarende pudsflader i mindre betyden

de rum som køkkener, gangarealer eller pigekamre blot støder 

stumpt sammen. Loftgesimsernes rent praktiske funktion var at 

dække over evt. revnedannelser i sammenskæringen mellem byg

ningsdelene, hvad enten revnerne var forårsaget af bjælkelagets 

sætning eller brugen af forskellige materialer til vægge og lofter; 

men det var i højere grad den æstetiske virkning, der var bag

grunden for deres udbredte brug også i den mindst påkostede del 

af boligbyggeriet, og den udbredte brug blev stærkt hjulpet på 

vej ved fremkomsten af færdigstøbte gipselementer fra hjemlige 

fabrikker i 1870'erne. Indtil da var loftgesimser blevet »trukket«. 

Trukne loftgesimser blev i princip udført præcis som de tilsva

rende udvendige facadegesimser, dvs. ved påføring af flere lag 

mørtel og mellemliggende trækninger af profilet efter skabelon 

til den endelige form var nået. Men modsat udvendige gesimser, 

hvor underlaget var mursten, der groft tildannedes efter det øn

skede profil, var underlaget for loftgesimser udført af træ. Alt 

afhængig både af gesimsens størrelse og profilets opbygning ud

førtes underlaget - gesimsforskallingen - af flere eller færre 

brædderfastgjort til væg og loft. Kun det allerenkleste og mind

ste gesimsprofil - en hulliste - har kunnet trækkes uden brug af i 

det mindste et »gesimsbræt«. Som al anden forskalling for puds 

blev gesimsforskallingen forsynet med rør som pudsbærer. Fig. 

6.33 viser to forskellige udformninger af trukne gesimser - en i 

henseende til størrelse og form almindeligt forekommende ge

sims og et eksempel på en af de større typer. 
Gesimser af gipsstuk består af støbte elementer, fremstillet fa

briksmæssigt. Enhedernes længde er 1/z-1 alen, alt afhængig af 
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profilets størrelse og vægt og det påstøbte motivs gentagelses
takt. Gipsstukstykkerne blev opsat på de færdigpudsede flader, 
eller lige før den afsluttende finpudsning, og fastgjort med ren 
gipsmørtel og skruer; men » .. ; ofte udelades rigtignok Skruerne; 
men Befæstelsen med Gibs alene er mindre paalidelig«, som J. E. 
Gnudtzmann udtrykker det i »Kortfattet Lærebog i Husbyg
ning« (1888), og chancerne for at sådanne alene limede gesimser 
faldt ned var - og er - stor. Når gipsstukgesimser i almindelighed 
endnu sidder fast, må det tilskrives, at de faktisk er opsat med 
skruer på trods af den citerede udtalelse. Gesimselementerne er 
fastskruet i loftforskallingen og tillader dermed bevægelser mel
lem væg og loft, ligesom revnedannelse dermed altid er lokalise
ret til overgang mellem væg og gesims. Brugen af gipsmørtel ved 
opsætningen var nødvendig for at udjævne forskelle elementerne 
imellem, og denne funktion har i højere grad været bestemmende 
for brugen end lim-virkningen. Fig. 6.34 viser udformning af 
gipsstukgesimsers tværsnit. Mønstrene er kun 2 ud af utallige, 
idet gipsstukelementer fremstilledes i ret små serier. 

Trukne gesimsers kendetegn er et ens og fortløbende tværsnit, 
der er begrundet i fremstillingsmetoden. Stukgesimser er deri
mod som støbte elementer sædvanligvis varierende i tværsnittet, i 
hvert fald frem til den såkaldte nyklassisistiske periode. Som re
gel fremgår det derfor tydeligt om en gesims er trukket eller støbt, 
men der kan optræde trukne gesimser, der har forskelligt tvær
snit, opnået ved håndformning af den våde mørtel efter træknin
gen, eller ved pålimning af mindre forstøbte dele. Støbte gesimser 
vil imidlertid altid fremvise sammenføjninger mellem de enkelte 
elementer i en jævn takt, og ved sammenskæringer i hjørner vil 
mønstret så at sige altid være abrupt brudt. 

Loftrosetter - og dekorationer af loftet i øvrigt - er fremstillet 
på samme måde som loftgesimser; de er enten trukket eller af 
støbte elementer, og kendetegnene er de samme. 

Som alternativ til færdigstøbte gesimser og rosetter af massiv 
gips fremkom næsten samtidig en lettere form - såkaldt »træ
stuk«. Det er træ- eller papirmasse tilsat slemme! gips eller kridt, 
og formet som »hule profiler« støbt i ringe tykkelse. De er opsat 
ved stiftning til både væg og loft, fordi de er bøjelige og seje, og 
dermed kan følge bygningsdelenes forskellige bevægelse. Sådan
ne træstukgesimser og -rosetter var billige, men sårbare, og de 
var ikke accepteret som forsvarligt alternativ til gipsstukken. De
res udbredelse blev derfor begrænset til den del af bygningsmas
sen, hvori de mindste og mest enkle boliger indrettedes. 

Der kan også forekomme gesimser, men især loftsudsmyknin
ger, som er udført helt af træ, fæstet til den færdigpudsede over
flade, og derefter overhvidtet som loftet i øvrigt. De er ofte dan
net ved sammensætning af flere, mere eller mindre profilerede li
ster - derfor, og også fordi træ og puds arbejder forskelligt, vil 
det i reglen tydeligt fremgå, hvor sådanne rene træudsmykninger 
er anvendt. 

Gulv 

I forbindelse med brugen af træbjælkelaget som etageadskillelse i 
københavnsk boligbyggeri havde gulve ikke alene som sekun
dært bærende led, men også som belægning betragtet, altid væ-



ret udført af træ - enten af brædder eller af planker. Stenmateria

le som gulvbelægning oppe i etagerne vandt aldrig større udbre

delse, og der anvendtes kun stenbelægning foran åbne ildsteder. 

Selv om der i anden halvdel af 1800-tallet fremkom andre typer af 

etageadskillelser, f.eks. kappedækket, som indirekte indbød til 

brug af andre materialer end træ til gulvbelægning, og selv om 

der også opstod nye gulvbelægninger, f.eks. linoleum, forblev 

træ det almindeligt brugte gulvmateriale; og det skyldtes selvføl

gelig den naturlige sammenhæng med træbjælkelaget. 

Gulve i kældre var ikke på samme måde materialemæssigt 

bundet i deres udførelse, og gulve mod jord i kældre, der ikke 

indrettedes til beboelse udførtes midt i 1800-tallet ligesom de var 

blevet udført i de foregående århundreder, dvs. de var lerstampe

de i almindelighed, men der forekom også stengulve og trægulve, 

alt efter de aktuelle rums brug. I sidste fjerdedel af 1800-tallet 

vandt beton som gulvmateriale i kældre stærkt frem, det blev og

så hjulpet godt på vej af kravet i byggeloven af 1889, hvorefter 

nederste gulv i beboelsesbygninger skulle gøres »uigjennemtræn

geligt for Uddunstninger, og saavidt muligt ogsaa for Fugtighed, 

ved Beton, Asfalt eller paa anden af Stadsbygmesteren godkjendt 

Maade«. Selv om dette krav kun gjaldt nybyggeriet, blev mange 

af de tidligere lergulve dog også udstøbt med beton. Men for at 

kældre kunne godkendes til beboelse var det bl.a. et fast og gen

nem alle tre byggelove gældende krav, at der i så fald skulle findes 

»Brædegulv« i rummene - et sådant for os at se naturligt krav 

fandtes ikke før byggeloven af 1856 trådte i kraft. 

I det tidligere københavnske byggeri bestod de simpleste træ

bjælkelag blot af et bjælkelag bærende en bræddeflade, som bå

de var gulv og loft for etagen underneden. Brug af dobbelt lag 

gulv/loftbrædder på bjælkelaget vandt udbredelse i 1700-tallet; i 

det dyrere byggeri var det øverste lag lagt af andre træsorter end 

fyr/gran og evt. i mønster, der udelukkede en bærende funktion 

(parketgulve). Om det i almindelighed har været begrundet i øn

ske om større tæthed af etageadskillelsen, eller har bund i be

tragtning af det øverste lag som et udskifteligt slidlag, er usikkert. 

I hvert fald ses sådanne dobbelte gulve lagt op i 2 omgange; første 

lag blev lagt samtidig med bjælkerne, og i bindingsværksbygnin

ger er udmuring af tavlene i indervæggene foretaget på dette før

ste gulv, og andet lag er siden lagt som et af de afsluttende arbej

der. Anvendelse af dobbelt-gulve forsvandt generelt set med kra

vet om brandsikring af etageadskillelser efter branden i 1795 

(bortset fra den stadige brug i forbindelse med lægning af parket

gulve), hvorefter i praksis alle etageadskillelser forsynedes med 

indskud mellem bjælkerne. I Placat af 4. juli 1795, hvorfra krav 

om anbringelse af indskud stammer, var som alternativ hertil an

givet udlægning af »Muursteen paa Fladen paa Lofterne«, som 

jo også ofte var gulvene i etagen over, og hvis der havde eksisteret 

tradition for brug af stenmateriale som gulvbelægning i normal

etagerne i blot nogen udstrækning, ville denne foranstaltning sik

kert være blevet om ikke den foretrukne, så dog mere udbredt. 

Fordi der ikke tidligere havde eksisteret lovgivningsmæssige 

krav til gulves udførelse, og gulve derfor i princip kunne være loft 

i etagen under, kan dette brandsikringskrav om alternativt til ind

skud at lægge mursten på loftet, ses som det første - omend me-
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get inddirekte formulerede - krav til udførelse af gulve i køben
havnsk boligbyggeri. 

For den del af byggeriet, der kan karakteriseres som erhvervs
byggeri fandtes derimod tidligere bestemmelser om gulves udfø
relse: i Placat af Il. december 1776 om »Slagternes Gaardes Ind
retning for Eftertiden i Kiøbenhavn, med videre Slagteriet ved
kommende« var bestemt(§ 5): » ... ; at Slagte-Huset bliver fuld
komment og Gulvet derudi lagt enten med Planker eller Muur
steen og har fornødent Fald til Gaarden;« 

Ligesom for de øvrige bygningsdeles vedkommende var dette, 
sådan set første krav ifølge placat af 4. juli 1795 til gulves udførel
se i boligbyggeriet således også bestemt af brandmæssige hensyn, 
og på samme baggrund fremkom lovkravene i tiden efter. 

I Brandforordningen af 1. november 1805 var kravet til instal
lation af rumopvarmning ved »vindovne«, hvad vi i dag kalder 
kakkelovne/jernovne (men ikke bilæggerovne, der fyredes i fra 
køkkenets ildsted), at gulvet foran blev gjort brandfrit (§ 8): 
»Hvor Vindovne i Værelser findes, skal Gulvet i en Strækning af 
18 Tommer fra Kakkelovns=Døren belægges med Fliser, Steen 
eller Jernblik, for at forekomme Fare af Ild, som herfra kunde 
udfolde; hvor saadant ikke er iagttaget, skal vedkommende 
Huuseiere ved Brand=lnqvisitionen advares; og findes det ved 
næste Inqvisition ikke at være rettet, da bøder Huuseieren for 
hver Kakkelovn, hvor det mangler, 2 Rdl.«, og kravet havde til
bagevirkende kraft. Der var ikke i denne forordning særskilte 
krav til gulvbelægning foran køkkenildsteder, fordi sådanne åb
ne ildsteder alle dage havde været udført med foranliggende sten
gulv, der som regel indgik i hele ildstedets konstruktion. Men i 
henseende til sædvane ved ildsteders konstruktion forandredes 
forholdene også på dette som på så mange andre områder i 1800-
tallet, og efter byggeloven af 1856 blev der stillet krav om brand
frit gulv ikke blot foran og under fritstående komfurer, men også 
foran de stadig brugte åbne ildsteder; og kravene gik igen i de føl
gende byggelove. 

Ud over disse krav af brandteknisk karakter fandtes i bygge
lovgivningen ingen bestemmelser om udførelse af etageadskillel
sers gulve i boligbyggeriet. Først i byggeloven af 1889 fremkom 
fordringer til udførelse af trægulve: »Gulvbrædder skulde være 
pløiede og i færdig Tilstand have en Tykkelse af% Tomme.« Kra
vet om pløjning må ses i sammenhæng med den forholdsvis lille 
tykkelse, ellers ville gulvet ikke have den fornødne bæreevne og 
stivhed; og kravet om % tommes tykkelse i færdig tilstand var 
blot lovgivernes accept af normalt forekommende praksis, idet 
gulve almindeligvis på den tid udførtes af 51. tomme ganske vist 
høvlede brædder, men som alligevel efter oplægningen skulle af
rettes til en plan flade ved yderligere høvling. Kravene var ikke på 
nogen måde en skærpelse i forhold til almindelig praksis på den
ne tid, og deres fremkomst i lovgivningen er ikke udtryk for brug 
af tyndere eller upløjede gulvbrædder i boligbyggeriet, men skal 
snarere ses som en logisk konsekvens af lovgivningens øvrige 
krav til etageadskillelser, dvs. træbjælkelag. Siden byggeloven af 
1856 havde der været krav til bjælkeafstand og -dimension uden 
at disse fordringer var relateret til tykkelsen af gulvbrædder, og 
dette forhold, som var et af kritikpunkterne mod denne lov, blev 
således først rettet op i byggeloven af 1889. Disse krav til gulv-



brædderne var ikke med i det oprindelige udkast til byggeloven, 
da det blev fremsat første gang i 1877, og var i årene op til den af
sluttende behandling i Folketinget 1889 ikke at finde i nogen af de 
mellemliggende lovforslag. Kravene fremkom først efter en ud
valgsbehandling i 1889 og uden at være særskilt motiveret, og de 
var i den efterfølgende debat heller ikke omtalt, og derfor er den 
foranstående beskrivelse af baggrunden for deres opståen udtryk 
for formodninger. 

I Københavns bygningsvedtægt af 1939 var kravene til gulv
brædder (af nåletræ) i princippet tilsvarende, idet mindstetykkel
sen var sat til % tomme og udtrykket »i færdig tilstand« ikke 
medtaget. Efter bygningsvedtægten af 1939 var direkte nævnt 
muligheden af anvendelse af mindre tykke gulvbrædder af hårde
re træsorter alternativt til nåletræ - men dog ikke med mindre 
tykkelse end 22 mm i færdig stand. 

I byggelovgivningen i anden halvdel af 1800-tallet var ikke opstil
let særlige krav til gulve i klosetrum, om sådanne var i byggeloven 
af 1856 alene bestemt, at latriner kun måtte anbringes i bygnin
gernes etager efter godkendelse af og foreskrifter fra bygnings
kommissionen, og i de senere byggelove - efter sundhedskom
missionens anvisninger. 

Kravene i medfør af disse kommissioners anvisninger var år
hundredet ud, at gulve i tørklosetrum skulle være udført af et 
»for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale« - bræddegulv 
alene var ikke tilladt anvendt, men når f.eks. et bræddegulv var 
afdækket med en blyplade, ombøjet i kanten langs med væggene 
og ført et stykke op ad dem, var konstruktionen antagelig. 

Krav til gulve i de vandklosetrum, der (lovligt) begyndte at 
fremkomme i 1890'erne, var mindre skrappe. Her krævedes blot, 
at trægulvet var gjort tæt i fugerne og oliemalet, ferniseret eller 
beklædt med linoleum eller tilsvarende tæt belægning. 

I »Vort Hjem« (1903) under redaktion af Emma Gad gennem
gås også indretning af klosetrum (vand- og tør klosetter under et), 
og som et af de vigtigste krav til sådanne nævnes foruden god 
ventilation og tilgang af rigeligt dagslys: » ... og endelig et fuld
stændig tæt Gulv, gennem hvilket ingen Smudspartikler, hverken 
faste eller flydende, kunne trænge ned i Indskuddet underneden 
og omdanne dette til en gærende, raadnende Masse.« Det gjaldt 
for denne beskrivelse, såvel som for bestemmelserne fra både 
bygnings- og sundhedskommissionen, at der hverken var nævnt 
eller krævet gulvafløb. 

Med Sundhedskommissionens bekendtgørelse af 1. november 
1905 ændredes kravene til gulve i klosetrum radikalt. Herefter 
skulle nybyggeriets klosetrumsgulve - uanset om der installeredes 
tør- eller vandklosetter - være udført af beton, udstøbt på jern
bjælker og belagt med terrazzo, asfalt eller lignende fugttæt ma
teriale. Ved indretning af klosetrum i det eksisterende byggeri 
var de samme krav principielt gældende, men der kunne opnås 
dispensation for brug af eksisterende trægulve, under overhol
delse af bestemmelser, der svarede til de tidligere gældende for 
henholdsvis tør- og vandklosetter. 

Om gulves udførelse i egentlige »vådrum« - badeværelser - var 
der ingen bestemmelser. De få badeværelser, der fandtes i bolig-
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Fig. 6.35. Illustration fra artiklen »Spildevandsafløb 
fra Huse«, der viser den mest moderne installations
standard i 1890'erne (»Den Tekniske Forenings 
Tidsskrift«, 1895). 

Fig. 6.36. Sædvanlig forekommende udførelse afvåd
rumsgulve ved modernisering af den ældre boligmasse 
i første halvdel af 1900-tallet. 
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massen dengang var i alle henseender (på installationerne nær) 
indrettet som boligens andre rum. Det forudsattes helt enkelt, at 
vandet blev holdt i badekarret eller -baljen, og at det vand, der 
måtte falde på gulvet, blev tørret op, jvf. vedstående fig. 6.35, 
der viser tidens mest moderne installationsstandard. Gulvene er 
vist som trægulve, også i vaskekælderen, og der er ikke gulvafløb 
nogen steder. At det var en fordel at have en nogenlunde vandtæt 
gulvbelægning, fremgår af det foran citerede værk »Vort Hjem«; 
under beskrivelsen af indretningen af baderum anbefales det så
ledes: »at Gulvet gjøres uigjennemtrængeligt for Vand, f. Eks. 
ved at dækkes med Linoleum«, men det hensigtsmæssige i at for
syne gulvet med afløb omtales ikke. 

Først i byggeriet efter I. Verdenskrig var det almindeligt at ud
føre badeværelsesgulve af beton og som regel med terrazzobe
lægning og afløb. 

I de dele af bygningsmassen fra den her omhandlede periode, 
hvor der senere er installeret baderum evt. kombineret med in
stallation af wc, er i næsten alle tilfælde anvendt en konstruktion 
bestående af udstøbning af et armeret betonlag på indskuds
brædderne, der sædvanligvis er belagt med terrazzo, asfalt eller 
fliser, som vist i fig. 6.36. 

Det almindeligst forekommende trægulv i københavnsk etage
boligbyggeri fra sidste halvdel af 1800-tallet er bræddegulvet lagt 
direkte på bjælkelaget eller i kældre/nederste etage på underla
get. Dobbeltgulve, hvor nederste Jag har den bærende funktion 
og det øverste er slidlag (typisk parketgulve), er begrænset til en 
mindre del af boligmassen. Sådanne gulvtyper er i det følgende 
derfor ikke særskilt behandlet. 

Der er ikke principielle forskelle, hverken materiale- eller ud
førelsesmæssigt, mellem trægulve fra denne periode og den tidli
gere; og for så vidt også den efterfølgende. Forskelle skal alene 
findes i detaljer, bestemt af tidens byggeteknik i almindelighed og 
af forekomst og behandling af træprodukter i særdeleshed. 

Trægulve i det københavnske boligbyggeri fra anden halvdel af 
1800-tallet er helt overvejende gjort af fyrretræ, gran forekom
mer sjældent, og andre træarter end nåletræ har kun været an
vendt i forbindelse med dobbelt-gulve. Brugen af nåletræ har 
baggrund i pris og bearbejdelighed, og når fyr var det foretrukne, 
var det ideelt betinget af større hårdhed end gran. Men i praksis 
var det nok så meget bestemt af handelsmæssigeforhold i øvrigt. 
Tidligere, da Norge og Danmark hørte sammen, var brug af 
norsk træ langt mere udbredt i det københavnske byggeri, end 
det var i denne periode; og fordi de norske skove for størstedelen 
bestod af gran, var gulvbrædder af gran også mere udbredt. Efter 
adskillelsen af Norge og Danmark i 1809 ophørte gradvis det tidli
gere og store merkantilistisk bestemte handelssamkvem mellem 
Danmark og Norge, og træimporten tog naturligt form efter ud
landshandelen i øvrigt. For Københavns og størstedelen af lan
dets vedkommende betød dette en stigende import af især svensk 
træ, og fordi fyr var det mest udbredte træ i Sverige kunne også 
det ideelle krav om brug af fyr til gulve bedre imødekommes. 

I Nordjylland opretholdtes handelen med Norge efter adskil
lelsen i 1809 derimod i større omfang, og dermed også brugen af 
norsk (gran)træ i større grad end i det øvrige land. »Granlinien« i 



Jylland adskiller halvøen i en nordlig del, hvor gulve almindelig

vis er af gran, og en sydlig del, hvor fyrretræsgulve - ligesom på 

Øerne - er det normale. Denne grænse har i vort århundrede væ

ret traditionsbestemt, men har reel baggrund i en mange hun

dredårig korneksport til Norge fra nordjyske havne, der naturligt 

medførte, at kornskibene som returlast havde norsk træ; dette 

handelssamkvem ophørte først med dansk landbrugs temmelig 

bratte og næsten fuldstændige omslag til animalsk produktion 

omkring 1880. 
I københavnsk byggeri har fyrretræ været det mest benyttede 

gulvmateriale; sædvanligvis omtaltes gulvbrædder dog ikke som 

værende af fyr eller gran, men som brædder fra det eller det ud

skibningssted, hvorved der både var angivet træsort og en vis 

kvalitet. Så længe import af træ kun foregik med skib, og så læn

ge landtransport i oprindelseslandet var bundet til slædeføre eller 

vandveje, var denne klassifikationsmåde anvendt; og det betød i 

realiteten 1800-tallet ud. 
Hvad angår kvalitet og egnethed som gulvmateriale var alle 

forfattere af byggeteknisk litteratur i den her omhandlede peri

ode enige: Vestervigske brædder var de bedste, og af disse igen de 

særlige »Wahlbræder«, dvs. specielt udvalgte brædder; det var 

samtidig dem, der kunne fås i de største bredder - helt op til 12 

tommer. Rangfølgen derefter er beskrevet en smule forskellig, 

men taget under et bestod den følgende kvalitet af: »Lybske Bræ

der« (udskibet fra Kalmar og omliggende havne), »Pernauer 

Bræder« (fra det sydvestlige Finland - på trods af navnet) og 

»Rispebord«/»Maalsbord« eller blot »Norske Bord« (fra havne

ne omkring Oslofjorden). Som de ringeste sorter regnedes sven

ske brædder fra Nordland og andre ndskibningssteder end de 

nævnte, og brædder fra Norge og Finland, der ikke havde oprin

delse i de oven for omtalte områder. Ud over disse almindeligst 

anvendte sorter var særskilt nævnt brædder fra Østersøhavnene i 

Tyskland og Balticum, som værende i klasse med eller bedre end 

vestervigske, men import og brug af brædder fra disse områder 

var minimal, fordi de var finere forarbejdet end normalt påkræ

vet i københavnsk byggeri, og også skarpere sorteret end nødven

digt, og derved i prismæssig henseende sjældent konkurrence

dygtige. 
Denne temmelig præcist beskrevne klassificering af gulv bræd

ders kvalitet efter nærmere angivne og ret snævert afgrænsede 

oprindelsessteder skal dog ikke opfattes så absolut, som den tilsy

neladende fremtræder. Men mere som en generel kvalitetsbeskri

velse, idet den indeholdt så at sige alle forhold, der kunne indgå i 

bedømmelsen af materialet, også sådanne som ikke har betyd

ning for den tekniske kvalitet, som f.eks. størst forekommende 

tværsnitsdimension og længde eller fordeling af knaster. 
De mere teknisk prægede kriterier for kvalitetsvurdering var 

selvfølgelig grundlæggende, og derfor ikke særskilt fremhævet i 

en tid, hvor materialeudbuddet var lille, og kendskabet til den 

mest hensigtsmæssige anvendelse i enhver given situation var 

stor. Periodens byggetekniske litteratur var i høj grad indrettet på 

.basal viden om materialer, og det er typisk, at den eneste forfat

ter, der angiver præcist formulerede tekniske krav uafhængig af 

oprindelsessted til en kvalitetssortering af brædder, er F. Meldahl 

i »Om Byggeforetagenders Gjennemførelse ved Licitation« 
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(1867), der er en samling af konditioner for materialeleverancer 
og udførelse af forskellige arbejder i en form, der kunne være 
grundlag for juridisk bindende aftaler. »lste Sort skal være af 
Fyr, af kjærnesund Bonitet, fri for blaa Splint, gjennemgaaende 
Ridser og Tværridser, Raad, raadne, tætsiddende og skadelige 
Knaster. Stokkene, hvoraf de ere skaarne, maae være vinterfæl
dede og ikke gamle eller beskadigede. 2den Sort skal være af Fyr, 
fri for Raad, Spalt, Orm, raadne Knaster og Tværridser. Begge 
Sorters Saugning og Behugning skal være som anført i Tilbudsli
sterne. 3die Sort skal være af Fyr og Gran og fri for Raad.« Hertil 
kom så en beskrivelse af, hvad der mentes med evt. angivelse af 
oprindelsessted i henseende til geografisk afgrænsning, ligesom 
det var specificeret hvilke udenlandske mål, der i hvert tilfælde 
kunne accepteres, når blot ordene fod og tommer anvendtes. 

Bag enhver sortering af gulvbrædder lå kriterier, som de var 
opstillet af Meldahl, men i øvrigt var sortering derudover m~re et 
spørgsmål om udseende. Og der sorteredes i så henseende efter en 
faldende skala, der var bestemt af art af byggeri, kategori af 
lejere og »betydning« af de rum, hvori gulvene skulle lægges. 
Sorteringen foregik som oftest i mange omgange: på savværket, 
hos mellemhandler( e) og i alle tilfælde også i forbindelse med det 
enkelte byggeri. I periodens start og i tiden før importeredes 
brædder med ringe grad af forarbejdning og ofte meget groft sor
terede, og hovedvægten i sorteringsprocessen lå i sidste ende. Ved 
periodens slutning var det omvendte tilfældet, dels på grund af 
savværksdriftens udvikling og dels fordi producenterne havde 
opdaget, at de som helhed fik deres varer bedre betalt ved skarpe
re sortering. I E. Suensons »Byggematerialer« (1911) er således 
opgivet helt op til 6 sorteringsklasser for svenske brædder, i de 
øvrige træproducerende lande var sorteringen mindre skarp; men 
i øvrigt var antallet af sorteringsklasser forskelligt fra savværk til 
savværk, det er f.eks. nævnt, at et af cie svenske savværker sorte
rede så skarpt, at kun ca. 5 pct. aflasten benævntes prima eller I. 
klasses brædder. I 1888 havde der været gjort forsøg på at få ind
ført ensartede sorteringsregler i Sverige for planker og brædder, 
men som det fremgår: uden resultat. Suenson nævner dog også, 
at det stadig på den tid (1911) var almindeligt at importere bræd
der savfaldne og foretage den nøjere sortering her i landet. 

Helt op til omkring 1870 var bearbejdningsgraden af gulv
brædder eksporteret til Danmark begrænset til den rene savskæ
ring, herefter importeredes også fuldt tildannede gulvbrædder, 
men ikke i større mængde, som det er nærmere beskrevet efter
følgende. Brædderne importeredes enten »savfaldne« - dvs. med 
(nogenlunde) ens tykkelse, i forskellige bredder og med bomkan
ter - eller »firskårne« - dvs. berørt af sav på alle fire sider. For
skelle i bearbejdningsgrad var bestemt af oprindelsesstedets tra
dition herfor, og havde ikke umiddelbart relation til kvalitet i øv
rigt, således var norske (gran)brædder i langt højere grad end 
svenske (fyrre)brædder firskårne. Af hensyn til kvalitetskontrol 
her i landet var savfaldne brædder dog foretrukket, fordi man 
derved havde større mulighed for at bedømme udgangsmateri
alet. Den endelige tildannelse til gulvbrædder ved høvling og 
pløjning foregik håndværksmæssigt og i forbindelse med det en
kelte byggeri, først i 1870'erne oprettedes de første høvlerier i Kø
benhavn. 



A B c 
Fig. 6.37. A - det ideelle gulvbræt, hvor årringene 
står på det nærmeste vinkelret på slidfladen og det løse 
splinttræ er bortskåret. B - tilnærmet opfyldelse af 
kravet om størst mulig slidstyrke opnåedes ved at læg
ge kernesiden opad - modsat C. 

Savværksindustriens udvikling (især i Sverige) medførte at ma

skinhøvlede brædder i slutningen af 1860'erne var så billige, at 

kun den højere toldsats for tildannet træ var i vejen for brug af 

sådanne til gulvbrædder. Således installeredes i 1872 i et stort gø

teborgsk træbearbejdningsfirma (Stromann & Larsson) en ma

skine, som var i stand til at høvle 3.600 stykker 7 tommer brede 

og 7 alen lange brædder på alle fire sider i løbet af en arbejdsdag, 

som ganske vist den gang var 10 timer. En sådan dagsproduktion i 

form af gulvbrædder svarer til ca. 3.000 m' gulv, og det kan så 

sammenholdes med, at tilvæksten af etageareal i København i 

1872 var op mod 150.000 m', hvilket vil sige, at denne ene maski

ne kunne have produceret samtlige københavnske gulvbrædder, 

der anvendtes dette år på mindre end 50 arbejdsdage! 

Men alligevel kunne en københavnsk industri baseret på vide

reforarbejdning af savskårne brædder vokse frem i 1870'erne, og 

det skyldtes, at der var lagt en speciel høj told på »helt eller delviis 

forarbejdet Hus- og Skibstømmer«. Størrelsen af denne told er i 

P. E. Miillers »Omrids af en dansk Skovbrugsstatistik« (1881) an

givet til 12 og 7 øre pr. kubikfod for henholdsvis videreforarbej

dede og kun savskårne brædder, og denne forskel på ca. 70 pct. 

var altså stor nok til at hjælpe en indenlandsk træforarbejdnings

virksomhed på benene i konkurrence med udlandets. I samme 

værk er nævnt, at der i København omkring 1880 årligt høvledes 

100.000 tylter brædder (hvilket omtrentlig svarer til den ene foran 

omtalte gøteborgske høvlemaskines årsproduktion), og der er 

samtidig oplyst størrelsen af produktionen på de 6 største af høv

lerierne, hvoraf det største stod for tildannelsen af ca. y, af den 

samlede produktion. Dette viser, at København på det tidspunkt 

havde en egen træforarbejdningsindustri, der rigelig kunne klare 

det normale behov for færdigtildannede gulvbrædder, og at der 

kun i år med unormal stor byggeproduktion var basis for indfør

sel af gulvbrædder; P. E. Muller konkluderer da også: »Der ind

føres derfor i de senere Aar kun mindre Kvantiteter færdige 

Brædder fra Udlandet.« Og næsten det samme forhold var gæl

dende efter århundredeskiftet: »De i København benyttede Gulv

brædder indføres hovedsagelig fra Finland (finsk Ima og IIda) og 

høvles og pløjes her i Landet. I de senere Aar indføres dog ogsaa 

en Del pr. Axe i høvlet og pløjet Tilstand fra Midtsverrig, nemlig 

fra Egnen langs Klarelv (Vermland og Dalarne).« som det noteres 

i »Byggematerialer« (1911) af E. Suenson. At det her oplyses, at 

gulvbrædderne fortrinsvis kom fra Finland, hænger sammen 

med de omtalte ændrede sorteringsforhold i Sverige, som betød, 

at de bedre og bedste svenske gulvbrædder efterhånden steg tem

melig meget i pris, og at man ved import fra andre lande med 

mindre skarpe sorteringsklasser kunne opnå bedre materiale for 

en rimeligere pris, når man selv tog sig af sorteringen. 

Det grundlæggende krav til gulvbrædder: slidstyrke, har to sider, 

dels tilstrækkelig hårdhed, og dels at denne hårdhed er jævnt for

delt over brædderne/gulvfladen. Under lige betingelser i øvrigt 

(fiberretning, knastfylde, fugtmekaniske forhold m.m.) vil den

ne dobbelte fordring være opfyldt, når der bruges brædder, der 

er således udskåret af stammen, at årringene står så nær vinkelret 

som muligt på overfladen/slidfladen, og at det løseresplinttræer 

bortskåret - som det ideelt er vist i fig. 6.37 A og tilnærmet i fig. 
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Fig. 6.38. Forskellige former for opskæring af stam
mer til brædder; A giver de fleste brædder med ideelle 
karakteristika for gulvbrædder, men fordrer stor 
stammedimension, giver ulige brede brædder og er 
arbejdsmæssigt kompliceret; B og C giver tilnærmel
sesvis samme resultat, men fordrer også stor stamme
dimension; D og E - de almindeligt forekommende 
opskæringsrnåder. 
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6.37 B, hvor kernesiden er vendt opad, mens fig. 6.37 C med ker
nesiden vendt nedad illustrerer en mindre god opfyldelse af kra
vet om en jævnt fordelt slidstyrke. 

For at opnå flest mulig gulvbrædder udskåret af samme stam
me og med de ideelle karakteristika, skal opskæringen af stam
men foretages ved radiære savsnit alene, eller i tillempet form ef
ter tangentielle snit vinkelret på hinanden i en mere eller mindre 
kompliceret opskæringsproces - f.eks. som vist i fig. 6.38 A. Al
ternativt hertil, men ikke med helt det samme resultat, kan an
vendes en opskæring af stammen efter parallelle savsnit med der
på følgende gennemskæring af brædderne, med eller uden forud
gående planskæring af modstående sider - som det er illustreret i 
fig. 6.38 B og C. Fælles for alle disse opskæringsmetoder er, at 
der kræves en temmelig stor stammedimension i forhold til bred
den af de brædder, som bliver resultatet. For de radiære og hertil 
svarende opskæringsmetoder gælder samtidig, at de generelt set 
er forbundet både med stor arbejdsindsats og høj materialespild
procent - omend de to størrelser til en vis grad er komplementære 
i sådanne former for opskæring. 

Ved opskæring af mindre stammer alene efter parallelle snit 
opnås tilsvarende eller større bredder af brædderne, og det (de) 
midterste bræddepar er tilnærmelsesvis sammenlignelige med de 
brædder, der fremkommer ved de førstnævnte opskæringsmeto
der i henseende til årringenes forhold til overfladen/slidfladen -
med hensyn til muligheden for at opnå kernetræsbrædder alene 
er der ingen forskel, jvf. fig. 6.38 D og E. 

I den danske hus bygningslitteratur fra tiden før vort århundre
de omtales kun opskæring af stammer til brædder - og herunder 
også gulvbrædder - ved parallelle savsnit, og som afgørende for 
slidstyrken af et bræddegulv nævnes samstemmende, dels at 
gulvbrædderne skal være af kernefuldt træ, og dels at de skal 
lægges med kernesiden opad. Det anbefales dog i en del af denne 
litteratur at anvende smalle gulvbrædder eller brede brædder, 
gennemskårne efter længden, for at undgå for store svindrevner i 
det færdige gulv, og der henvises til vore nabolande i syd og vest, 
hvor det var almindeligt. Men henvisningen var ikke suppleret 
med omtale af den ofte bagvedliggende, anderledes opskærings
teknik i disse lande, der nok så meget var begrundet i slidstyrke
hensyn, og hvis resultat ved optimal udnyttelse af stammerne net
op var smallere brædder. Her hos os var brugen af brede gulv
brædder rodfæstet, også selv om de uundgåeligt medførte større 
svindrevner i det færdige gulv. 

Det kan imidlertid ikke tilskrives ukendskab til sådanne ideelt 
set bedste opskæringsmetoder, at de ikke er omtalt i den tidligere 
byggetekniske litteratur, og slet ikke i den del, der udgøres af læ
rebøger, fordi disse som fællestræk netop har ideelle beskrivelser 
af forekommende forhold, men det er snarere fordi andre meto
der end parallel-opskæringen ikke forekom i de lande, hvorfra vi 
importerede (gulv)brædder på denne tid. Det var derfor ikke i 
særlig grad opskæringen, der var afgørende for kvaliteten af 
gulvbrædder, men derimod udvælgelsen af de bedst egnede 
brædder til gulve, og i en tid, hvor træ var det næsten enerådende 
materiale i bygningernes indre, var der også gode muligheder her
for. Således anvendtes til gulve alene brædderne udskåret nær
mest stammernes midte, og kvalitetsmæssigt i faldende sorterin-



ger udefter. Frasorterede brædder (»vragbræddern) fandt anven
delse til f.eks. bræddeskillevægge, og de alleryderste - bestående 
kun af splinttræ og sædvanligvis skåret i mindre tykkelser - brug
tes typisk til forskalling og indskud. Brædder havde et så stort an
vendelsesområde, at sortering efter brug kunne foregå med 
»rund hånd«. 

De materialemæssige forhold i (bolig)byggeriet var stort set ens 
igennem hele 1800-tallet, og når der bortses fra flytningen af sor
terings- og forarbejdningsprocessen fra byggeplads til savværk, 
som i stigende grad kendetegnede århundredets sidste tiår, fore
gik udvælgelse og tildannelse af gulvbrædder på samme måde 
gennem hele perioden, og med nogenlunde det samme kvalitets
niveau til følge. Først i begyndelsen af dette århundrede ændre
des denne situation, det skyldtes kun i mindre grad det stadig sti
gende byggeri i de industrialiserede lande, men det fik en effekt 
på byggeriet, der i sin tilbagevirkende kraft virkede accelererende 
herpå. 

Den primære årsag var fremkomsten af industrier til fremstil
ling af cellulose og træmasse. Sådanne industrier opstod i 
1870'erne, delvis som resultat af sorteringsprocessen i forbindelse 
med opskæring af træ til byggematerialer, idet disse industrier i 
starten var baseret på brug af affaldstræ fra savværkerne. Men 
produkternes efterspørgsel på verdensmarkedet steg i en sådan 
grad og med et så stort økonomisk udbytte, at det ret snart blev 
fordelagtigt også at bruge det rå træ. Dette virkede igen tilbage på 
skovdriften som helhed, og da denne i kraft af sin natur (meget 
lang produktionstid) er meget påvirkelig af renteniveauet; som 
på samme tid var stigende, blev resultatet hvad man kan kalde en 
gøgeungeeffekt. 

For træprodukter til byggeriet betød dette både en almindelig 
prisstigning og en generel kvalitetssænkning. Prisstigningen 
medførte fremkomst af materialer, der kunne erstatte træ/bræd
der, enten i hele konstruktioner, f.eks. andre typer af »lette« 
vægge i stedet for brug af bræddevægge, eller som egentlig erstat
ning for brædder, f.eks. pladematerialer som fremstilledes af or
ganiske fibre eller gips. Dette medførte i sin tur en mindre efter
spørgsel af de tidligere frasorterede kvaliteter af brædder, som 
havde fundet anvendelse på disse områder. Men på grund af den 
almindelige prisstigning fandt de nu afsætning, hvor de ikke før 
havde været brugt - f.eks. som gulvbrædder. Og resultatet for 
gulvbrædders vedkommende var en generel kvalitetssænkning. 

En anden effekt af det større marked for træ var, at udbuddet 
af træ til bygningsbrug som helhed indskrænkedes. Herved blev 
markedet for de bedre/bedste kvaliteter relativt større og pris
niveauet tilsvarende højere. Skovdriftens ændrede karakter i ret
ning af »skovdyrkning« indebar en kortere omdriftstid, og et re
sultat heraf var færre stammer af høj kvalitet (denne ændring fo
regik over en længere periode end de øvrige, og dens virkning var 
mere langsigtet). I disse forhold lå tilskyndelse til optimal udnyt
telse af de bedste stammer, og i henseende til fremstilling af gulv
brædder, betød det en større udbredelse af de »radiære« opskæ
ringsmetoder. 

Et andet resultat af de ændrede forhold var, at træarter og træ
produkter af en vis høj kvalitet og/eller forarbejdningsgrad fra 
andre og fjernereliggende steder end Norden/Østersølandene 
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Fig. 39. Samling af gulvbrædder. A- med løs fjeder. B 
til D med fast fjeder. B var den almindeligt benyttede 
metode til midten af anden halvdel af 1800~tallet, 
hvorefter C fortrinsvis benyttedes i resten af århund
redet; både B og C har fjeder/not anbragt midt på 
bræddernes smalsider i modsætning til D, hvor 
fjeder/not er forskudt mod undersiden for at levne 
mere slidtræ over; D blev den almindelige i vort år
hundrede, og hænger sammen med en generelt set fal
dendetrækvalitet. 
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blev prismæssigt konkurrencedygtige på trods af de større trans
portomkostninger. For gulvbrædders vedkommende medførte 
dette, at f.eks. nordamerikanske fyrretræarter (pitch- og red 
pine) vandt indpas, jvf. eksempelvis artiklen »Det amerikanske 
Træmarked« i Arkitekten 29. april 1898. 

Den samlede virkning af denne udvikling var for gulvbrædder 
- og dermed de almindelige bræddegulve i københavnsk etage
boligbyggeri - at spredningen i kvalitet fra de bedste til de ringe
ste blev langt større end tidligere, og at det generelle kvalitetsni
veau sænkedes i takt med prisstigningen. 

Ved sammenføjning af brædder og planker til gulve anvendtes 
samlingen med fjeder og not- brædderne »pløjedes«. Samlingen 
giver gulvfladen en vis tæthed, samtidig som der opnås størst mu
lig styrke/stivhed i forhold til gulvfladens tykkelse, men også 
bræddernes kastning forhindres; dette sidste må have været den 
afgørende faktor for samlingens brug i begge lag i tidligere tiders 
dobbeltgulvkonstruktioner, hvori der ikke var samme krav til 
tæthed eller styrke af begge bræddelag. 

Idet fjeder-not samlingens »tekniske nødvendighed« så at sige 
har påbudt dens anvendelse, har der egentlig ikke været anled
ning til at give lovgivningsmæssige påbud herom. Når der allige
vel i byggeloven af 1889 optrådte krav om brug af pløjede gulv
brædder, må det ses som en fuldstændiggørelse af den samtidig 
fastsatte bestemmelse om mindstedimension af gulvbrædder i 
»færdig Tilstand«, dvs. efter tildannelse ved høvling og pløjning, 
ligesom fjede_r-not samlingen var en forudsætning for brugen af 
den fastsatte mindstedimension i forbindelse med bestemmelser
ne om størsteafstand mellem bjælkerne. 

Samlingen kan enten være udformet med løs eller fast fjeder, 
som det er vist i fig. 6.39 A, henholdsvis 6.39 B og C - evt. med 
dobbelt sæt fjedre/noter i de tykkere plankegulve. Samlingen 
med løs fjeder har kun undtagelsesvis været brugt i bræddegulve; 
denne samling er mere arbejdskrævende end fast-fjeder samlin
gen, og den tilsyneladende materialebesparende effekt har ikke 
kunnet opveje dette. Modsat i plankegulve, hvor den større og 
forholdsmæssigt dyrere dimension i højere grad har været be
stemmende. Alternativ brug af løse fladjernsfjedre og tilsvarende 
tyndere noter i brædderne er stedvis omtalt i periodens byggetek
niske litteratur, som anvendt i udlandet; men at denne samling 
overhovedet forekommer i tidens københavnske boligbyggeri, er 
lidet sandsynligt, idet fremkomsten af billige maskinelle pløj
ningsmetoder i 1870'erne nok har modvirket brugen af denne 
samling. 

Den almindeligt anvendte fast-fjeder samling blev helt til om
kring 1880 udformet sådan, at hvert andet bræt forsynedes med 
fjedre og hvert andet med noter. Efter tidens hus bygningslittera
tur blev den nu kendte måde at forsyne hvert bræt med både fje
der og not først brugt på dette tidspunkt. Men modsat i dag an
bragtes fjeder /not midt på bræddernes smalsider, og notens/fje
derens tykkelse var en trediedel af brættets. Med denne placering 
af fjeder/not kunne brædderne lægges med den side opad, som 
måtte ønskes, uden at der på forhånd skulle tages stilling til hvil
ken af siderne, der skulle være gulvoverside - på grund af den 
større slidfasthed af kernesiden blev denne i regelen vendt opad, 
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Fig. 6.40. A - som gulve sædvanligvis blev lagt tidlige
re, da fjeder/not var anbragt midt på bræddernes 
smalsider, og kernesiden derfor kunne vendes opad 
(modsat B). C - som gulve blev lagt da fjeder/not var 
forskudt fra midten af bræddernes smalsider, og ap
siden valgtes på savværket og efter udseendet af bræd
derne (skematisk). 

men i øvrigt kunne også udseendet med hensyn til størrelse og 
fordeling af knaster være udslagsgivende, når opskæring og kva
litet (kernefuldhed) i øvrigt tilsagde dette. 

Vore dages gulvbrædder er forsynet med en tyndere fjeder/ 
not, som er anbragt forskudt mod den side, der er påregnet at 
vende nedad; det er begrundet i det større slid på bræddernes 
overside, og er i sidste ende sammenhørende med en faldende 
trækvalitet. Samtidig hermed ændredes tildannelsen af fjedersi
den ved at skære lidt dybere under fjederen end over, sådan at 
brædderne kunne skydes tæt sammen i overfladen; senere igen 
udformedes stykket over fjederen (»brystet«) med en lille hæld
ning udad, så brædderne yderligere kunne presses tæt sammen 
(også benævnt »underpløjning«) - jvf fig. 6.39 D. 

Med forskydningen af fjederen/noten nedad skulle der ved til
dannelsen af gulvbrædderne tages stilling til hvilken side, der 
skulle vende opad, og modsat tidligere var ikke længere kernesi
den det primært bestemmende, nu var det alene udseendet. I 
»Byggematerialer« (1911) af E. Suenson er herom anført: »Nu 
om Stunder lægges Brædderne ofte i Flæng med den ene eller an
den Side opad, idet den mindst knastede Side gives Fortrinet. Val
get træffes på Værkstedet (Savværket), thi Fjer og Not anbringes 
ikke midt i Kanten, men nærmest Undersiden.« På baggrund af 
husbygningslitteraturen kan denne ændring stedfæstes til om
kring århundredeskiftet, og hvor det blot nogle årtier før havde 
været anset for håndværksmæssigt rigtigst at lægge trægulve 
som vist i fig. 6.40 A (modsat 6.40 B), og tildannelsen af gulv
brædderne muliggjorde dette, var det herefter det normale, at 
gulve blev lagt som vist i fig. 6.40 C. 

Almindeligvis antages samlingen med fast fjeder at være mere 
materialekrævende end samlingen med løs fjeder og sammenhø
rende med fremkomsten af maskinel pløjning, hvorved det større 
materialespild vejedes op mod den billigere forarbejdning. Det 
ses også umiddelbart at være tilfældet med vore dages ens udfor
mede gulvbrædder. Men den ældre udgave af fast-fjeder samlin
gen, hvor brædderne kun parvis var ens, har rødder så langt tilba
ge, at det er rimeligt at søge en materialeøkonomisk forklaring 
også i det tilfælde. Det var således endnu tidligere almindeligt, at 
tage hensyn til stammernes naturlige vækstform og lade bræd
derne følge denne, hvorved de blev smallere i toppen end i roden. 
Brædderne blev så udlagt med rod- og topende skiftevis til sam
me side, og evt. også i en vis udstrækning tilpasset hinandens 
skævheder. Det forekommer derfor sandsynligt, at man yderlige
re har taget det materialeøkonomisk videreførende skridt at skæ
re fjederbrædder af de mest bomkantede brædder, og lade de 
mest retkantede være notbrædder. Et senere stadium kan have 
haft baggrund i ønsket om lige brede brædder synsmæssigt; der 
vil igen her ligge en vis materialeøkonomi i at skære fjederbræd
der af de bredere og notbrædder af de smallere. En sådan udvik
ling ville da naturligt blive brudt, dels ved fremkomsten af maski
nel behandling, der ikke tillod nogen større grad af individuel 
hensyntagen, og dels ved opkomsten af et marked for det fraskår
ne træ i form af de såkaldte »skaller«, og dette marked opstod i 
1800-tallet ved de »nye« konstruktioner: pudsede, dobbelte 
bræddeskillevægge og forskallede lofter. 
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Fig. 6.41. Eksempler på udformning af tidlige brand
sikre etageadskillelser i England med buer af murværk 
spændende mellem bjælker af træ/støbejern - »kap
pedæk« (»A History of Technology, IV«). 

Fig. 6.42. Eksempler på udformning af brandsikre 
etageadskillelser i Frankrig i 1840'erne med plant ud
støbt loft spændende mellem støbe- senere smede
jernsbjælker (»A History ?f Technology, V«). 
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Andre typer af etageadskillelser 
Som allerede flere gange omtalt var forslaget til Københavns byg
gelov af 1856 udsat for megen kritik af dens byggetekniske be
stemmelser; kritikken var generelt rettet mod den store mængde 
af detaljeret beskrevne krav og sammenhørende hermed, at disse 
krav var udformet efter gammelkendte og almindeligt anvendte 
konstruktioner og materialer. Specielt korn dette til udtryk for 
etageadskillelsernes vedkommende, fordi det foregående halve 
århundrede havde fremvist alternative og brugbare konstruktio
ner baseret på anvendelsen af jern i stedet for træ. Selv 
om der ikke havde været katastrofelignende brande i København 
siden bombardementet 1807, og den fuldstændige overgang til 
brug af grundmurede ydervægge med placaten af 4. juli 1795 hav
de vist, at brandbekæmpelse først og fremmest var et spørgsmål 
om afgrænsning af ilden, var det især brandfaren, der dannede 
baggrunden for kritikken. Eksempelvis fremførtes under be
handlingen af lovforslaget i Landstinget: »Endelig synes §§ 14 og 
15 (dvs. bestemmelserne om bjælkedimensioner og -afstande) at 
holde sig til, hvad der en Gang er blevet Skik og Brug. Der tages 
aldeles ikke Hensyn til de Forbedringer, der er indført i andre 
Lande med Hensyn til Bygningsvæsenet. Baade i England, 
Frankrig og Tydskland bruges Constructioner, der er forskjellige 
fra dem, som forudsættes i Loven. Nu har Udvalgets Ordfører 
rigtignok rneent, at de deraf flydende Ulemper undgaaes derved, 
at man kan faae Dispensationer fra Loven; men det sees let, at 
Undtagelserne paa den Maade hyppigere kunne komme til An
vendelse end Reglen.« Og ligeledes: »Naar der staaer, at der - for 
at sikre mod Brandfare - skal være et vist Lag (dvs. inskuddet) i 
ethvert Bjælkelag, der adskiller Etager, saa er det ganske rigtigt, 
hvor der er Bræddebeklædning, men der er jo ogsaa andre Maa
der med Jernbjælker og murede Buer imellem, som er meget bed
re, saa er det jo højst urimeligt, at ville opstille som Regel det, der 
er mindre hensigtsmæssigt, og trøste dem, der ville giøre det bed
re, med at de kunde indgive Ansøgning om Dispensation; det er 
jo soleklart, at det rnaa i høi Grad vanskeliggjøre Indførelsen af 
alle nyere Constructioner.« 

De konstruktioner kritikerne havde i tankerne bestod dels af 
jernbjælker bærende murede buer (det senere benævnte kappe
dæk), sådan som det direkte er nævnt i det sidst citerede, og dels 
af jernbjælker hvorimellem spændtes jernstænger bærende en 
udstøbning af gipsmørtel. Konstruktionen med murede buer 
stammer fra England, hvor man i slutningen af 1700-tallet be
gyndte at anvende sådanne etageadskillelser i fabrikker. Udvik
lingen af denne dækkonstruktion havde rod i brugen af træbjæl
ker, der på undersiden var beklædt med puds, men træet erstatte
des snart efter med støbejernsbjælker - sådan som det er illu
streret i fig. 6.41. Typen med det støbte loft fremkom i Frankrig, 
hvor den først brugtes i Paris i begyndelsen af 1840'erne. Bag
grunden for denne types fremkomst var ønsket om en plan loft
flade i bolig- og forretningsbyggeri (fig. 6.42). 

Den videre udvikling af kappedækket tog sigte på at minimere 
vægten. Så længe bjælkerne udførtes af støbejern, var det derfor 
først og fremmest et spørgsmål om at udføre de murede buer let-



Fig. 6.43. Eksempel på tidlig udformning af kappe
dækket med buer udført af hule potteformede sten 
(»A History of Technology, IV«). 
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Fig. 6.44. Eksempel på udformning af kappedækket 
midt i 1800-tallet, da der var fremkommet maskiner til 
strengpresning af hule sten (»A History of Techno
logy, V«). 
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Fig. 6.45. Eksempler på udformning af brandsikre 
etageadskillelser i midten af anden halvdel af 1800-tal
let med brug af specielt formede terracottasten spæn
dende mellem og indesluttende de bærende jernprofi
ler (»A History of Technology, V«). 

tere. Et af de første forsøg herpå bestod i bruge hule, potteforme

de teglsten, f.eks. som vist i fig. 6.43, men først med fremkom

sten af teglværksmaskiner, der formede stenene ved strengpres

ning, opnåedes et produkt af en sådan prisbillighed, at det kunne 

udgøre et alternativ til brug af de almindelige massive sten, sådan 

som det eksempelvis fremgår af fig. 6.44 - men sådanne maskiner 

fremkom først i 1840'erne. 
I løbet af sidste halvdel af århundredet udvikledes sådanne 

konstruktioner i en mangfoldighed af udgaver. Det var især i de 

anglosaksiske lande denne udvikling foregik, og frem for alt i 

Nordamerika, hvor brugen af jernkonstruktioner i hus bygningen 

hurtig blev almindelig, og hvor bygningen af »skyskrabere« tog 

sin begyndelse med den 12 etager høje »Home Insurance Compa

ny Building« i Chicago, der blev opført i 1883. Hertil var jern en 

nødvendighed både i de bårne og i de bærende bygningsdele. 

Med forsøgene på at kombinere kravene til bæreevne og brand

sikkerhed fremkom sindrige systemer, sådan som det f.eks. er vist 

i fig. 6.45 A, der viser snit i en sådan dækkonstruktion; partiet 

umiddelbart rundt om profiljernet kan principielt ses som illu

strerende den tilsvarende brandsikring af søjler. 

I bygninger, hvor minimering af vægten ikke i samme grad var 

påkrævet, anvendtes enklere systemer - som eksempelvis fig. 

6.45 B, hvor teglmaterialet er formet som hule bjælker spænden

de mellem profiljernene og bærende en udstøbning af beton. Det 

var sådanne konstruktioner, der fortrinsvis anvendtes på konti

nentet; her skød bygningerne ikke så ekstremt i højden, og man 

anvendte stadig murværk til de bærende vægge. 

Helt til omkring midten af 1800-tallct var de primært bærende de

le i disse dækkonstruktioner - jernbjælkerne - alene udført af 

støbegods. Der var ikke noget alternativ hertil; dels var valsnings

teknikkens udvikling først på dette tidspunkt kommet så langt, at 

man var i stand til at valse I-profiler, og dels var fremstillingen af 

smedeligt jern begrænset til at foregå i mindre serier, hvis resultat 

var blokke eller stænger af en så lille størrelse, at blot lidt større 

profiler enten blev meget korte·, eller måtte fremstilles på basis af 

flere sammensmedede blokke/stænger, hvilket var en arbejds

krævende og dermed fordyrende proces. 
Fra omkring 1820 var man i stand til at valse L- og T-formede 

profiler, og med brug af sådanne profiler i forbindelse med pla

dejern fremstilledes andre og større profiler ved sammenboltning 

eller -nitning, som vist i fig. 6.46. 

I 1847 lykkedes det en franskmand (Ferdinand Zores) at frem

stille I-profiler ved valsning; i konsekvens af jernfremstillingsme

toden var disse profiljern små, både i længde og tværsnit, og de 

var primært beregnet til brug i de omtalte dækkonstruktioner 

med plant udstøbt underside. I årene efter fremkom større di

mensioner, og på »Exposition Universelle« i Paris i 1855 kunne 

vises en betydelig udvikling i I-profilernes tværsnitsstørrelse, så

dan som det er illustreret i fig. 6.47. 
Indtil valsningen af I-profiler var en realitet, og også i de første 

tiår efter, blev det smedelige jern mest brugt i forbindelse med og 

til forstærkning af træ- og støbejernskonstruktioner, dels i form 

af enkle »sandwichopbyggede« bjælker, hvor lag af pladejern 

vekslede med lag af træ eller støbejern, dels i form af indklæd-

291 



Fig. 6.46. Helt frem til midten af 1800-tallet måtte 
større smedejernsprofiler fremstilles ved sammensæt
ning af mindre, dels på grund af jernfremstillingsme
toden, der ikke tillod fremstilling af særlig store porti
oner, og dels fordi valsningsteknikken først da med
gav fremstilling af I-profiler. (»A History of Techno
logy, V«). 
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Fig. 6.47. I 1847 blev den første jernbjælke med I-for
met profil fremstillet ved valsning; den var lille i tvær
snit, men allerede midt i 1850'erne blev der valset !
profiler helt op til 11 tommer i højden (»A History of 
Technology, V«). 

Fig. 6.48. Midt i 1800-tallet inden fremkomsten af 
Bessemerprocessen var smedeligt jern et langt dyrere 
produkt end støbejern, og ved fremstilling af store 
jernbjælker anvendtes undertiden kombination af de 
to jerntyper (»A History of Technology, V«). 
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ning af støbejernsprofiler, som det f.eks. er vist i fig. 6.48 - netop 
den her viste metode var egnet til forstærkning af eksisterende 
støbejernskonstruktioner, og den blev patenteret i England sam
me år (1847) som det første I-profil blev valset. 

Selve valsningsprocessen var længe besværlig og tidskrævende, 
idet der kun benyttedes et par valser, hvorigennem emnet skulle 
passere i samme retning det fornødne antal gange, indtil det øn
skede tværsnit var nået, og valserne skulle for hvert gennemløb 
indstilles til den rette gennemløbsstørrelse. først så sent som i 
1856 fandt man i Sverige på at udbygge dette ene sæt valser med 
en tredie valse, der havde »modsat omløb«; herved forenkledes 
processen væsentligt, idet emnet således kunne passere frem og 
tilbage skiftevis mellem det nedre og øvre »sæt« af valser, uden 
den tidligere tidskrævende tilbageførende arbejdsgang. Denne 
simple forbedring blev først et tiår senere kopieret uden for Sveri
ge (i England), og det kan tages som udtryk for tidens lille mar
ked for valsede I-profiler. 

I England havde man i 1862 forsøgsvis taget skridtet fuldt ud 
og indrettet et valseværk med flere sæt valser opstillet efter hin
anden, hver især fast indstillet, så emnet fortløbende kunne til
dannes i en kontinuerlig proces - sådan som det siden hen blev det 
almindelige. 

I alle disse valsningsprocesser anvendtes kun vandret placerede 
valser, og flangernes størrelse var derfor begrænset, ligesom også 
flangerne måtte blive skrå. Dette problem løstes ved at supplere 
det vandrette sæt af valser med et lodret sæt. En sådan »univer
salvalse« konstrueredes allerede 1853, men stadig var jernfrem
stillingens stade begrænsende for den fulde nyttiggørelse af op
findelsen, og den fik først sin betydning langt senere. Det er uni
versalvalsen, der bruges ved fremstillingen af Differdinger-profi
ler, også kaldet DIP-profiler, der fik så stor en udbredelse i vort 
århundrede. 

Problemet med fremstilling af smedeligt jern og stål i store porti
oner fandt først sin løsning med opfindelsen af »Bessemerproces
sen«; det skete midt i 1800-tallet. 

Englænderen Bessemer, der har givet navn til processen, var 
den første til at udtage patent på opfindelsen; men den egentlige 
opfinder var amerikaneren Kelly, idet han allerede i 1851 havde 
bygget den første »Bessermerpære« efter at have eksperimenteret 
hermed fra slutningen af 1840'erne. De to opfindere arbejdede 
dog uafhængigt af hinanden, og blev først bekendt med hinan
dens arbejder, da Bessemer ville opnå amerikanske patentrettig
heder i 1856. Kelly fik tildelt amerikansk patent 1857, på bag
grund af den faktiske - men hemmeligholdte - eksistens af hans 
prototyper. 

Imidlertid var der med Bessemerprocessens fremkomst ikke ta
le om en omvæltning over »en nat« - i lighed med de fleste andre 
epokegørende opfindelser var der en mængde problemer at over
vinde, inden opfindelsen gav de store praktiske resultater. Gan
ske vist blev prototypen i løbet af få år udviklet til den praktisk 
anvendelige form, den har endnu i dag, og denne udvikling var 
tilendebragt allerede 1860; men det store problem bestod i, at 
processen i denne tidlige udformning fordrede brug af så godt 



som fosforfrit råjern, og det var der knaphed af, hvorimod fos

forholdigt råjern fandtes i langt større mængder. 
Først med englænderen Thomas' forbedring af processen var 

det muligt at fjerne fosforurenhederne i råjernet. Thomas for

søgte i midten af 1870'erne at interessere den engelske stålindustri 

i sin opfindelse, men var her for tidligt ude, idet stålmarkedet 

endnu ikke var større end det kunne dækkes af fosforfrit råjern -

og den engelske stålindustri havde i praksis et komfortabelt ene

herredømme i verdensproduktionen af stål så længe denne situa

tion kunne vedligeholdes. 
I slutningen af 1870'erne begyndte man i Europa at bruge Tho

masprocessen. Her fandtes især i Tyskland rige, men stærkt fos

forholdige jernlejer. Resultatet heraf var en enorm stigningiver

densproduktionen af stål, idet de store og lettilgængelige jernfo

rekomster behandlet ved Thomas' proces bevirkede umiddelbare 

prisfald på stål, som igen betød at også de andre stålprodu

cerende lande måtte følge i dette spor. 
Illustreret talmæssigt var udviklingen således: I 1850 var ver

densproduktionen af stål knap 100.000 tons, hvoraf England 

producerede mere end halvdelen (60.000 tons), mens Tyskland 

kun fremstillede ca. 10.000 tons og-USA knapt nok var med. I 

1870 var verdensproduktionen af stål vokset til ca. 500.000 tons, 

og England var stadig den største producent, men USA var gået 

forbi Tyskland. I 1900 var verdensproduktionen af stål nået op på 

tæt ved 30 millioner tons årligt - en stigning siden 1870, der var en 

60-dobling, mens stigningen fra 1850 til 1870 kun udgjorde en 5-

dobling. På dette tidspunkt var USA verdens største stålprodu

cent med mere end li millioner tons årligt, Tyskland producerede 

8 millioner tons og England kun knapt 5 millioner tons. 

Bessemerprocessens store betydning var dog nok så meget be

grundet i dens brændselsbesparende effekt, og at dette for Besse

mer var afgørende, kan direkte udledes af titlen på hans beskri

velse af opfindelsen: »On the Manufacture of Malleable Iron and 

Steel without Fuei« som den blev præsenteret Il. august 1856 for 

the British Association for the Advancement of Science. Tidlige

re fremstilledes stål ligesom smedejern af råjern ved et enormt 

forbrug af trækul som varmekilde - ved Bessemerprocessen 

brugtes råjernets indhold af kulstof i kombination med gennem

blæsning af luft under højt tryk som principielt eneste varmekil

de. 
Sammenlignet med den tidligere fremstillingsmåde var Besse

merprocessen også karakteriseret ved at foregå langt hurtigere -

fra start til slut varede processen mindre end en time, hvor den 

tidligere metode fordrede mange timer. Bessemerprocessens 

»eksplosions-agtige« forløb medførte derfor store styringspro

blemer, og selv om der fandtes løsninger herpå, kunne Bessemer

stålet ikke fremstilles med så fine graderinger af kuls tofindhol

det, som den tidligere metode tillod. Der blev derfor stadig frem

stillet stål i finere kvaliteter efter den ældre metode. 
Denne ældre metode var i sit princip udgangspunktet for ud

viklingen af Siemensprocessen, idet Siemens løste to væsentlige 

problemer, der begge var knyttet til brændselsforbruget. Den tid

ligere »affaldsvarme« regenereredes i Siemensprocessen, og fordi 

opvarmningen af råjernet foregik med gas, kunne der anvendes 

kul som energikilde, og oven i købet fordredes ikke større renhed 
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af kullet. Hertil kom, at iltningen af råjernets kulindhold foregik 
ved tilsætning af jernmalm, og fordi processen var »langsom«, 
kunne indholdet af kulstof i det færdige stål eller smedejern nøj
agtigt bestemmes, og på grund af processens karakter kunne der 
kontinuerligt tappes variable mængder stål/smedejern af ønsket 
sammensætning. 

Udviklingen af Siemensprocessen foregik parallelt med Besse
merprocessen, og i midten af 1860'erne udbyggedes Siemenspro
cessen af franskmanden Martins, så der herefter kunne anvendes 
affaldsjern og/eller stål i processen. 

Det 19. århundrede ud blev stål dog fortrinsvis fremstillet efter 
Bessemers/Kellys metode, og først efter århundredeskiftet blev 
Siemens-Martinprocessen den mest benyttede. Thomas' opfin
delse, hvorved de store forekomster af uren jernmalm kunne an
vendes i stålfremstillingen, er almindeligvis knyttet til Bessemer
processen, fordi denne var den mest anvendte på tidspunktet for 
opfindelsen, som bestod i brugen af et basisk reagerende ildfast 
for i Bessemerpæren, hvor det oprindeligt havde været surt rea
gerende. Af denne grund anvendes også benævnelserne den »su
re« og den »basiske« (Bessemer)proces for disse to; men forets 
sammensætning kemisk set har en tilsvarende betydning i 
Siemens-Martinprocessen, og for denne proces har Thomas' op
findelse derfor haft en tilsvarende stor betydning. 

Den stærke stigning i stålproduktionen i anden halvdel af det 19. 
århundrede fik ikke umiddelbart den store betydning i almindelig 
husbygning. I første omgang gik forøgelsen af stålproduktionen 
til fremstilling af maskiner og værktøj, i næste omgang til udbyg
ningen af jernbanerne med de tilknyttede brobygningsarbejder, 
og først derefter begyndte stål så småt at blive anvendt i husbyg
ningen - som nævnt mest udtalt i Nordamerika. 

Det smedelige/valselige jern var helt op til 1890'erne det almin
deligt anvendte til husbygning - således er et bygværk som Eif
feltårnet udført af smedejern, mens broen over Forth-fjorden i 
Skotland, der opførtes samtidig og som i størrelse og dristighed 
er sammenlignelig med Eiffeltårnet, udførtes af stål. 

Herhjemme fremkom stålbjælker først omkring 1880, men 
fandt ikke almindelig anvendelse i hus bygningen før efter århun
dredeskiftet; indtil da brugtes det smedelige jern, som stadig var 
billigere. I »Kortfattet Lærebog i Husbygning« (1888) noteres: 
»Staal bruges kun sjeldnere i Husbygningen til større Konstruk
tionsdele; derimod har det sine Anvendelser til forskellige Smaa
dele, som Fjedre i Laase, Tapper osv.« og i »Forelæsninger over 
Huusbygningskunsten I« (1878) var blot anført: »i Bro- og Jern
banebygningen begynder Staalet nu at fortrænge Smedejernet; 
endnu bruges det ikke meget i Huusbygningen, men kan dog fin
de Anvendelse, deels i Form af Jernbaneskinner, deels i Form af 
Plader.« 

Danske forhold var ikke exceptionelle, der blev simpelthen 
fremstillet langt mere smedejern end stål - tal fra den engelske 
jern- og stålproduktion belyser dette: i begyndelsen af 1880'erne 
blev omkring V. af alt råjern brugt i fremstillingen af smedejern, 
mens kun '/20 af råjernsproduktionen i slutningen af 1890'erne 
anvendtes til dette formål. 

For Danmarks vedkommende betød dette, at stålbjælker først 



i det sidste årti af århundredet begyndte at blive en lagerført vare 

på linie med bjælker af smedejern; men fordi der endnu ikke eks

isterede entydige klassificeringsbestemmelser for jern og stål, var 

den samtidige forekomst af jern- og stålbjælker på markedet en 

kilde til misforståelser, såvel af bevidst som ubevidst karakter 
' 

det gjaldt både i henseende til det påregnet anvendte og det fak-

tisk leverede og brugte. 

I 1893 havde Dansk Ingeniørforening forsøgt at opstille natio

nale regler for benævnelser af de forskellige sorter af jern og stål 

(det havde allerede midt i 1870'erne været forsøgt på internatio

nalt plan - men uden held), men sådanne klassificeringer slog 

først igennem, da smedejernet ikke mere var et alternativ til stål, 

dvs. efter århundredeskiftet. 
Så sent som i 1899 kunne dette ukendskab til forskellighederne 

mellem jern og stål give anledning til en artikel »Om Jærnarbej

det« i »Meddelelser fra Akademisk Architektforening« af arki

tekt Th. Hirth, hvori det anførtes at være en udbredt praksis ikke 

at foreskrive udførelses- eller materialemæssige kriterier for ud

bud af bygningsarbejder i jern, eller at sådanne beskrivelser var 

meget mangelfulde, og» ... det er endogsaa sket, at det fuldstæn

digt overlades til Grossereren at bestemme, hvilke Dimensioner 

og hvilke Varer, der skal bruges. Han maa saaledes selv udregne, 

hvor store Belastninger, der kommer paa de forskellige Bjælker, 

og derefter bestemme deres Dimension.« I artiklen påpeges det 

forkastelige heri, og der trækkes paralleller til tømrerarbejdet, 

dels ved at gøre opmærksom på at det» ... vist aldrig falde nogen 

ind at overdrage et Tømrerarbejde til en Tømmerhandler«, og at 

». . . der paa J ærnmaterialets Omraade findes mindst lige saa 

mange Kvaliteter som paa Tømmerets«, og som under alle for

hold grundlæggende siges det i artiklen videre, at man skal »vog

te sig for at bruge Benævnelsen »Jærnbjælker«, naar man har 

benyttet Tabeller over Staalbjælker til at bestemme Dimensionen 

efter, da Leverandøren i saa Tilfælde er i sin gode Ret, naar han 

leverer den simplere Vare fra belgiske Værker. En Fejltagelse, der 

uden Tvivl ofte begaas«. (Belgien havde siden fremkomsten af 

valsede smedejernsprofiler været hovedleverandør til det danske 

marked, mens det nye produkt - stålet - fortrinsvis kom fra Tysk

land, hvor det benævntes »fiusseisen«; i England og USA kaldtes 

det samme produkt »mild steel«). 

Efter århundredeskiftet løstes problemet som nævnt af sig selv, 

fordi smedejernsprofilerne gled ud, og i »Husbygningslære, II, 

Tømrerarbejde« af K. Kristensen (1920) omtales problemet ikke: 

»Staalbjælker og andre Profiljærn ud valses af blødt Staal (Flus

jærn) og fremstilles i en Mængde forskellige Tværsnitsformer og 

Dimensioner. Man bruger snart Betegnelsen Staal, snart Jærn for 

disse Varer. Her i Landet anvendes næsten udelukkende tyske Fa

brikater, de saakaldte Normalprofiler, der har samme Dimensio

ner uanset hvilket Værk, de kommer fra.« 

I midten af 1850'erne, da forslaget til Københavns byggelov af 

1856 blev behandlet i Rigsdagen, hvor de foran citerede udtalelser 

til fordelfordækkonstruktioner med jern som bærende element 

fremkom, havde støbte jernbjælker kun været brugt til etagead

skillelser i lidt mere end et halvt århundrede, og bjælker af valset 

smedejern i knapt et tiår; sådanne dækkonstruktioner havde for-
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Jembj<elke!aget ·me!Jem Etagerne 
I lodTOt Træronit af Dragerne. Il Dragerne, oeel fra Sldon, med Tværonit af Bjælkerne. 
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Fig. 6.49. Dækkonstruktionen i den gamle, nu ned
revne Nationalbankbygning i København (»Maaneds
skrift for Techniske Meddelelser«, 1870). 
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trinsvis været brugt i industribygninger og offentlige bygninger, 
og kun i den allerseneste tid i forretnings- og boligbyggeri i 
Frankrig - i Paris især. I København fandtes på dette tidspunkt 
ingen bygninger, hvori sådanne konstruktioner havde været 
brugt. 

Den første bygning i København med jernbjælkelag var Uni
versitetsbiblioteket, der opførtes i de sidste år af 1850'erne, og 
hertil var udelukkende anvendt støbejern. Allerede i 1860' erne 
var støbejernet fortrængt af smedejern, og i et andet af de tidlige 
eksempler på bygninger med jernbjælkelag - Nationalbanken, 
der opførtes i slutningen af dette årti og af samme arkitekt - J. D. 
Herholdt, brugtes valsede jernbjælker i kombination med sam
mennittede pladejernsdragere (fig. 6.49). For begge disse bygnin
ger gjaldt, at der var krævet brug af »brandsikre« etageadskillel
ser, og som det eneste kendte i tiden var svaret herpå: jernbjælke
laget med murede kapper, sådan som det brugtes i begge de 
nævnte tilfælde; eller jernbjælkelaget med udstøbning mellem 
bjælkerne, sådan som det brugtes på kontinentet. 

Det var også begrundet i brandsikkerhedshensyn, at brygger J. 
C. Jacobsen valgte jernbjælkelaget med murede kapper, da hans 
bryggeri efter en brand midt i 1860'erne skulle genopbygges; men 
i dette tilfælde var der også en anden begrundelse, som brygger 
Jacobsen fremførte i en artikel »Om brandfrie Bygninger med 
Anvendelse af Bjælker af Jern og Lofter af Muurværk« i »Maa
nedsskrift for Techniske Meddelelser« 1870; det var tidsbesparel
se: »Man plejer nemlig, saasnart et Bjælkelag er lagt, straks at 
udmure de flade Buer mellem Bjælkerne og man faaer saaledes et 
tæt og beskyttende Loft, der endog modstaaer temmelig stærke 
Regnbyger, saa at man straks kan begynde paa at gjøre den der
under liggende Etage færdig, medens der bygges videre paa de 
øvre Etager; i Frankrig er det endog ganske almindeligt at see 
Gulve lagte og Inventarier opstillede, ja endog Localerne tagne i 
Brug nederst i Bygningen, medens der endnu mures paa de øver
ste Etager. Paa denne Maade blev i mit Bryggeri under Opførel
sen efter Branden alle Kjedler, Maskiner og Apparater opstillede 
i de underste Etager, medens der muredes oven over, og det blev 
kun derved muligt at sætte Bryggeriet i fuldstændig Gang til rette 
Tid, længe før Tagværket blev reist.« 

Det vigtigste argument var dog brandsikkerheden, og troen på 
jernkonstruktioners >mbrændbarhed« holdt sig endnu - på trods 
af indberetninger fra udlandet om svære ulykker forårsaget af 
brande i bygninger, der var opført »brandsikre« med brug af 
jernkonstruktioner. Først i 1870'erne blev man herhjemme rigtig 
klar over, hvori problemerne med kombinationen: jern og brand 
bestod, og at træbjælkelag i virkeligheden havde en brandmæs
sig egenskab, som jernet ikke besad. I »Maanedsskrift for Tech
niske Meddelelser« fra 1875 fremkom en artikel »Jernkonstructi
oner og Ildebrande«, hvori disse forhold var klart udtrykt: 
»Jernbjælkerne begynde med at udvide sig stærkt og skyde der
ved Murene ud fra hinanden; men efterhaanden blive de bløde og 
bøie sig ved Vægten af Hvælvingerne og det, som muligviis hviler 
ovenpaa Bjælkelaget, og derved trække de igjen Murene ind mod 
hinanden. Omsider styrte Hvælvingen ned og hvis Jernbjælkerne 
ikke følge med, ville de senere, naar de afkøles, trække Murene 
endnu mere indefter. Det skal være stærke Mure, som kunne taa-



le en saadan Behandling, og det hænder derfor ogsaa hyppigt, at 
Murene styrte ned. Vil man nu til Sammenligning see, hvorledes 
et Træbjælkelag forholder sig under en Ildebrand, saa vil en Ild, 
der er aldeles ødelæggende for et Jernbjælkelag, ofte kun forkul
le Træbjælkerne i en ringe Dybde, saa at de endnu have en bety
delig Bæreevne og, langt fra at give skadelige Paavirkninger paa 
Murene, tværtimod vedblivende tjene til Støtte for disse.« Til ar
tiklens beskrivelse af træbjælkelagets brandmæssige fordele 
kunne så lægges, at der i byggeloven af 1871 var krævet brug af 
»gibsede lofter« i alle rum, hvori varmekilde var installeret, og 
rumhøjden var mindre end 5 alen, hvilket således var gældende 
for langt den overvejende del af boligbyggeriet. Med den forskal
lede og pudsede loftflade var bjælkerne dermed beskyttet mod il
dens direkte påvirkning i første omgang. 

På trods af denne viden om jernets negative brandmæssige 
egenskaber, som også kom til udtryk i husbygningslitteraturen 
fra de følgende år, ansås brug af jern alternativt til træ stadig som 
fordelagtigt i henseende til brand, fordi jern dog ikke kunne 
brænde, og derved minimerede mængden af brændbart materi
ale i bygningen. Først i 1890'erne begyndte Københavns byg
ningskommission at stille krav om indklædning af jernkonstruk
tioner. Bestemmelser herom kom (så vidt vides) ikke frem i form 
af skriftlige eller trykte retningslinier, men blev tilsyneladende 
fremsat som vilkår for opnåelse af byggetilladelse i hvert enkelt 
tilfælde, og kun i byggesager som efter byggeloven ubetinget 
skulle forelægges bygningskommissionen til godkendelse, dvs. 
alt andet end boligbyggeri. Bestemmelserne er kun fundet omtalt 
i en usigneret (redaktionel) artikel i »Arkitekten« i 1899 med tit
len: »Københavns Bygningskommission og brandsikre Kon
struktioner«, og hvori det hedder: »Det er ret rigoristiske Be
stemmelser, Københavns Bygningskommission i den senere Tid 
har grebet til for at forøge J ærnkonstruktionernes Brandsikker
hed. Den tilsyneladende Angst for, at der skal indtræffe en Kata
strofe, er nærved at drive Kommissionens Forsigtighedsforan
staltninger ud over Rimelighedens Grænser. Det er ikke nok med, 
at alle fritliggende Dragere i indvendige Rum forlanges beskyttet 
med Rabitzværk, anbragt i 1 \/2 Tammes Afstand fra Jærnet, nu 
skal ogsaa en sølle Drager over en Vinduesaabning, der er større 
end 2 Alen og 18 Tommer, pakkes ind i Rabitzværk, uagtet det er 
aldeles usandsynligt, at J ærndragere beliggende i Facademure 
klods op ad Yderluften skulle kunne blive saa stærkt ophedede, 
at de med deres forholdsvis korte Længder ville blive Genstand 
for nogen som helst Udvidelse, der kan have ødelæggende Indfly
delse paa Murværkets Stabilitet«. Senere i artiklen gives et ek
sempel på, at også de nederste flanger i de almindeligt anvendte 
kappedæk blev krævet indklædt: »Sidste Efteraar agtede en 
Mand her i Byen at bygge sig en af de nu temmelig almindelige 
Forretningsbygninger, og da han gerne vilde have den i enhver 
Henseende solid og tidssvarende - altsaa ogsaa brandsikker -, 
mente han det rigtigst at udføre Etageadskillelserne af Staalbjæl
ker med støbte Betonkapper imellem. Bjælkelaget bares af en 
Række fritliggende Staaldragere. Ikke alene disse Dragere for
langte Bygningskommissionen - meget rimeligt - beklædte med 
Rabitzværk, da de laa helt frit tilgængelige for Ildens Paavirk
ning, men ogsaa de af Beton indesluttede Bjælker, hvoraf kun 

297 



298 

Undersiden af den nederste Flange stak frem, skulle hver og en 
have deres Rabitzbeklædning i 1 V2 Tommes Afstand fra 
J ærnet«. Resultatet heraf var ifølge artiklen, at huset blev bygget 
med brug af almindelige træbjælkelag, fordi kravene til indklæd
ning af jern var så omfattende, og ville fordyre byggeriet ufor
holdsmæssigt. 

Sådanne vidtgående krav om indklædning af jernbjælkerne i 
kappedækket vides ikke at have været stillet til boligbyggeriet; 
men her var kappedækkets brug også begrænset til mindre dæk
arealer, og som regel kun i kælderen. Baggrunden for de stram
mere krav til erhvervsbyggeriet må efter al sandsynlighed være at 
finde i den første virkelig alvorlige brand i en bygning, der var op
ført »brandfri«. Midt i sommeren 1892 brændte geværfabrikken 
på Amager, selv om det indre - bortset fra gulve af træ - udeluk
kende bestod af jern. Branden forløb nøjagtig som beskrevet i 
den foran citerede artikel fra 1875, og resultatet svarede også her
til - murene blev trukket ud aflod og måtte fuldstændig nedrives 
(Brandens forløb og dens konsekvenser er nøje beskrevet i artik
len: »Brandsikre Etageadskillelser« i Arkitekten fra 12. december 
1895). 

Først (?) med bygningskommissionens cirkulæreskrivelse af 
13. juli 1914 fremkom generelle bestemmelser om brandsikring af 
jernkonstruktioner; herefter fordredes mindst en 5 cm tyk be
klædning med »monier«, eller anden lige så brandbestandig be
klædning, f.eks. formsten af brændt moler svarende til den tidli
gere beskrevne i USA anvendte metode. 

Inden man i 1870'erne fik øjnene op for jernkonstruktioners 
»brandfarlighed«, nåede man dog ikke at bruge jernbjælkelag i 
nogen særlig stor udstrækning udfra det primære ønske om 
brandsikkerhed, og slet ikke i boligbyggeriet. Jernbjælker var 
langt dyrere end træbjælker, og der skulle foreligge særlige grun
de, der kunne retfærdiggøre prisforskellen - sådan som det var 
tilfældet i specielle tilfælde, som de nævnte offentlige bygninger 
som Universitetsbiblioteket og Nationalbanken eller fabrikker 
som Carlsbergbryggeriet. Ganske vist fremførte brygger Jacob
sen i sin foran nævnte artikel, at han til grund for valget af jern
bjælkelaget med murede kapper fremfor det traditionelle træ
bjælkelag, havde ladet foretage sammenlignende beregninger af 
kostpriserne for de to typer, og herved havde konstateret, at pris
forskellen mellem jern- og træ bjælker kun udgjorde ca. 20 pct. -
men til grund for beregningerne lå brug af pommersk fyr i store 
dimensioner (10 tommer i kvadratisk tværsnit). I boligbyggeri -
og i hvert fald ikke i det almindelige etageboligbyggeri ~ kom 
brug af pommersk fyr ikke på tale, og heller ikke bjælker af så 
store dimensioner. 

Når der alligevel i 1870'ernes københavnske etageboligbyggeri 
begyndte at optræde jernbjælkelag, var det udfra andre bevæg
grunde end ønske om brandsikkerhed. I sådanne tilfælde hvor 
træbjælkelag ikke kunne anvendes eller hurtigt ville blive ødelagt 
af fugtighed, var jernbjælkelag med murede kapper økonomisk 
fordelagtige, ligesom også ekstreme belastningsforhold kunne 
være af afgørende betydning for brug af jern i stedet for træ. Så
ledes var kappedækket en kærkommen - og nødvendig - kon
struktion for den del af de byggende, der ville udnytte grunden 



»mere end maksimalt«, ved at indrette de såkaldte gårdkældre 
under det lov krævede ubebyggede areal. Ved at indrette lagerrum 
især for det nødvendige brændsel til opvarmning og madlavning, 
men også for de mange mindre virksomheder og forretninger, der 
altid fandtes i boligmassen i gårdkældre, kunne bygningsmassen 
udnyttes fuldt ud til egentlig beboelse og erhverv, og merudgiften 
ved etablering af gårdkældre blev herved dækket ind. 

Denne praksis greb så kraftigt om sig, at bygningsmyndighe
den måtte gribe regulerende ind, og med bygningskommissionens 
cirkulæreskrivelse af 18. april 1874 blev givet retningslinier her
for, og såfremt gårdkælderen herefter indrettedes på det areal, 
der efter byggeloven skulle være ubebygget, skulle der i hvert til
fælde ansøges specielt, og godkendelsen skulle gives af højeste 
myndighed, dvs. justitsministeriet. 

Men ikke alene i sådanne tilfælde, hvor brugen af kappedæk
ket var forbundet med en større udnyttelse af grunden, fandt jern 
anvendelse - i portgennemkørsler med underliggende kælder var 
kappedækket også fordelagtigt at bruge, først og fremmest på 
grund af den større bestandighed mod fugtangreb, men også af 
hensyn til de anderledes belastningsforhold. Som dæk over kæld
re med stor fugtighed, som f.eks. vaskerum, var kappedækkets 
fordele ligeledes indlysende. 

Med kravet om foranstaltninger mod skadelige »Uddunstnin
ger fra Grunden« i byggeloven af 1889, hvorefter der enten for
dredes kældergulv af beton eller at det nederste gulv udførtes til
svarende tæt, fik kappedækket yderligere anvendelse, idet kravet 
om »lufttæt« kældergulv frafaldtes, når uudnyttede kælderrum 
overdækkedes med denne dækkonstruktion. 

Kappedækket, som det brugtes i boligbyggeriet, fik straks fra 
starten en standardudførelse, som ikke blot forblev uændret år
hundredet ud, men så længe denne konstruktion anvendtes. Sel
ve jernbjælkelaget inddeltes på tilsvarende vis som det alminde
ligt anvendte træbjælkelag, men på grund af jernets større pris 
blev der som oftest taget større hensyn til den mest fordelagtige 
bæreretning af bjælkerne, hvilket var muligt, fordi kappedækket 
i langt de fleste tilfælde kun brugtes over kældre, og her var alle 
bærende vægge udført af murværk. 

Ligeledes begrundet i materialemæssig økonomi var det i be
gyndelsen almindeligt at undlade bjælker i kappedæk langs mu
rene, og således lade de yderste kapper hvile af i murværk langs 
den ene side. For at ophæve kappernes sidetryk indlagdes træk
stænger på tværs af bjælkerne, som regel dog kun i de to yderste 
kapper, hvorved disse fik en afstivende effekt på hele dækket; 
hvor der ikke er bjælker langs mur, er trækstængerne forsynet 
med forskud og indmuret i væggene. 

Jernbjælkerne er aflagt direkte i mur - evt. på en trykfordelen
de jernplade, men i modsætning til det almindelige ved træbjæl
kelag anvendtes sjældent mur lægte, som i givet fald så var af pro
filjern. Samlinger af jernbjælker ved udvekslinger, forlængelser 
osv. er udført ved hjælp aflasker og sammenholdt med bolte eller 
nitter. 

Til midt i !880'erne rustbeskyttedes jernet alene ved mønjema
ling, overtræk af asfalt eller tilsvarende - først på dette tidspunkt 
opdagedes portland cements rusthæmmende virkning, og heref-
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Fig. 6.50. Kappedæk udført med hule mursten (E. J. 
Sommerfeldt: »Forelæsninger over Huusbygnings
kunsten, Il«, 1879). 

Fig.219. 

' Fig.221. 

Fig. 6.51. Kappedæk (K. Kristensen: »Husbygnings
lære, Murarbejde«, 1919). 
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ter blev det gradvis almindeligt at »svumme« indmuret jern i ce
mentvælling og/eller indmure jern i cementmørtel. 

Kapperne er i langt de fleste tilfælde muret af almindelige mur
sten og med en ringe pilhøjde - omkring en tiendedel af spænd
vidden, dvs. bjælkeafstanden. De er i reglen Yz-sten tykke og mu
ret i forbandt med stenenes længderetning parallel med bjælker
ne; men de kan også forekomme uden forbandt og altså være 
muret i ringe - og da almindeligvis med stenenes længderetning 
vinkelret på bjælkerne. Kapper af almindelige mursten med V.
stens tykkelse, såvel som kapper af særligt formede hule mursten 
forekommer sandsynligvis ikke i større udstrækning i det almin
delige boligbyggeri, fordi det kun var mindre dækarealer, der ud
førtes som kappedæk, og det derfor var langt enklere og også bil
ligere blot at anvende de almindeligt brugte sten, fremfor at ind
købe de særligt formede og dyrere sten i de ganske vist små par
tier, der var tale om. 

Sædvanligvis er kappedækkets overside gjort vandret ved ud
støbning med beton, og herpå er indendørs udlagt trægulv på 
strøer - udendørs er lagt asfalt eller endnu et lag beton som slid
lag. Alternativt til udstøbning har indendørs også været brugt 
udjævning med sand, hvorpå trægulvet lagdes. 

Kappedækket kan forekomme udført af jernbaneskinner i stedet 
for egentlige I-formede profiljern - ligesom jernbaneskinner kan 
være brugt alternativt i andre dele af bygningerne, f.eks ved over
dækning af større vindues- eller dørhuller. Kasserede - eller rette
re: brugte - jernbaneskinner kostede mindre end det halve af de 
egentlige jernbjælker, regnet efter vægt, og de udgjorde derfor et 
økonomisk fordelagtigt alternativ. Netop på grund af jernbane
skinnernes prisbillighed havde de været anvendt så tidligt som i 
starten af 1860' erne til kappedæk over staldbygninger på landet. 
Som et PS til brygger Jacobsens foran citerede artikel om brand
frie bygninger er noteret: »Redacteuren kan tilføie, at Architekt 
Tvede paa flere Landbygninger i Sjælland har bygget brandfrie 
Lofter af Jernbjælker med flade murede Hvælvinger imellem (i 
flere Tilfælde endog med Muursteen paa Fladen) stundom har 
han anvendt casserede Jernbaneskinner istedenfor I-Jern; de ha
ve en lignende Form af Flancher forneden, og ville i Regelen kun
ne haves for 2 Skilling Pundet«. I Jacobsens artikel var prisen for 
I-jern angivet til lidt mere end 4 skilling pundet; og nogenlunde 
den samme prisforskel optrådte i Uldalls »Overslags bog for Byg
mestre, Bygningshaandværkere og Bygherrer« fra 1883 - her er 
priserne opgivet til henholdsvis 3 \/2 og 8 øre pundet. Kappedæk
ket med bjælker af smedejern var således brugt på landet tidligere 
end i København og i enkle landbrugsbygninger, inden det skete i 
fabrikker og offentlige bygninger - et eksempel på at den bygge
tekniske udvikling i perioden ikke primært var sammenhørende 
med storbyforhold, fabrikker eller mere betydende bygninger. 

Brugte jernbaneskinner fandtes på markedet i en vis rigelig
hed, det var dels betinget af at skinnerne fremstilledes af smede
jern, og derfor ret hurtigt blev slidt skæve, og dels af jernbane
nettets hastige vækst. Først i 1880'erne begyndte man i Europa at 
fremstille jernbaneskinner af stål (i USA var man begyndt herpå 
allerede i midten af 1860'erne), der havde meget længere levetid, 
og i næsten hele perioden var der således en stigende tilgang af 
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Fig. 6.52. Eksempel på udførelse af jernbjælkelag 
hvor de murede kapper er erstattet af beton udstøbt 
over plader af bølgeblik (E. J. Sommerfeldt: Forelæs
ninger over Huusbygningskunsten, li«, 1879). 

Fig. 6.53. Brug af renejernbjælkelag i normaletagerne 
i boligbyggeriet før 1. Verdenskrig er sjældenheder, og 
som regel er jernbjælker kun anvendt i den udstræk
ning de af rent konstruktive grunde er nødvendige, ty
pisk som her ved karnapkonstruktioner (Københavns 
kommunes byggesagsarkiv). 

brugte smedejernsskinner. Dette marked svandt ind i samme takt 
som fornyelsen ined stålskinner fandt sted, men også som 
Siemens-Martinprocessen vandt frem, fordi denne fremstillings
måde muliggjorde genbrug af de nedslidte skinner. 

Under I. Verdenskrig opstod markedet for brugte jernbane
skinner igen - ikke på grund af prisbillighed, men fordi der var 
knaphed på jern/stål; og denne gang blev også udrangerede spor
vognsskinner taget i brug, og åbenbart i et sådant omfang, at der 
var baggrund for at give faste retningslinier for brugen af dem, 
hvilket skete med bygningskommissionens cirkulæreskrivelse af 
12. april 1918. 

Som alternativ til de murede kapper mellem jernbjælkerne er i 
periodens byggetekniske litteratur omtalt brugen af tynde buede 
jern plader (bølgeblik) med udstøbning af beton - en metode som 
oprindelig kom fra England, hvor den først brugtes 1845, men 
som blev mere aktuel i 1870'erne, da der i Tyskland fremkom 
større plader med højere bølger (fig. 6.52). Sådanne bølgeplader 
kunne fås i længder på op mod 6 alen, regnet på langs af bølger
ne, og kunne derfor anvendes som primært bærende i rum, hvor 
spændvidden var mindre end ca. 5 I/i alen. Der er dog næppe 
større sandsynlighed for at disse alternativer til kappedækket har 
været brugt i boligbyggeriet på grund af jernets pris - det må have 
været langt billigere at bruge de murede kapper. 

Helt frem til efter I. Verdenskrig var jernbjælker langt dyrere end 
træbjælker, og selv om jern- og senere stålbjælker vedblivende 
faldt i pris, blev de aldrig et egentlig alternativ til træ. Der skulle 
foreligge særlige omstændigheder som baggrund for brug af 
jernbjælker - sådanne som de foran nævnte, der betingede bru
gen af kappedækket. Det er også typisk, at jernbjælkelag i tidens 

. husbygningslitteratur først og fremmest er knyttet til kappedæk-
ket og variationer herover. 

J. E. Gnudtzmann er den første forfatter, som i »Kortfattet 
Lærebog i Husbygning« fra 1888, omtaler jernbjælker brugt al
ternativt til træ i den almindelige etageadskillelse bestående af 
bræddegulv, indskud og forskallet/pudset loftflade - og det er 
her gjort forbigående. Ud over jernets større pris var sådanne 
konstruktioner i øvrigt fordyrende ved anvendelsen af hjælpetræ 
eller såkaldt flangetræ til fastgørelse af gulv, indskud og loft, og 
der var ikke vundet så meget i konstruktionshøjde, at prisfor
øgelsen blot tilnærmelsesvis kunne opvejes ved det mindre mate
rialeforbrug til yder- og indervægge. 

Men frem mod århundredeskiftet opstod en sådan »særlig om
stændighed«, der kunne være grundlag for anvendelse af jern
bjælker i de almindelige etageadskillelser. Boligbyggeriets arki
tektoniske virkemidler blev på denne tid igen forøget med kar
nappen - og om ikke brugen af jernbjælker var en teknisk forud
sætning herfor, så var deres forekomst på markedet den bærende 
kraft - også rent bogstaveligt, idet karnapper så at sige blev 
hængt op på etageadskillelserne - jvf. fig. 6.53 og 6.54. 

Med byggeloven af 1889 var det igen blevet tilladt at overskride 
byggelinien mod gade efter århundreders forbud, dels ved i al
mindelighed at give gesimser og pilastre væsentligt større frem
spring end tidligere, og dels ved at udstyre bygninger med kar-
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Fig. 6.54. Snit i karnapkonstruktion (Københavns 
kommunes byggesagsarkiv). 
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napper og lukkede/overdækkede altaner - størrelsen af overskri
delserne var bestemt ved beregningsmetoder af indviklet karak
ter, hvori hovedsagelig indgik afstand fra gadeplan og til nabo
bygning. I forudsætningsgrundlaget for brug af jernbjælker i 
normaletagernes bjælkelag var således også en økonomisk fak
tor, idet karnapper medgav et større etageareal end ellers opnåe
ligt inden for byggelovens bestemmelser om bebyggelsens om
fang. Som begrænsende faktorer anvendtes stadig størrelsen af 
det bebyggede areal og bygningshøjden, og karnapetagearealet 
var således rent tilskud (begrebet udnyttelsesgrad og dermed 
sammenhørende maksimalt etageareal i forhold til grundstørrel
sen kom først ind i byggeloven af 1939). 

Men jernbjælkerne erstattede i de allerfleste tilfælde kun træ
bjælker i den udstrækning, det var konstruktivt absolut nødven
digt - sådan som det eksempelvis fremgår af fig. 6.53 (sædvanen 
tro er træbjælkerne ikke vist). 

I forbindelse med etageadskillelser må også nævnes brugen af 
jern/stål som bærende element i periodens altankonstruktioner. 

I københavnsk byggeri havde altaner af træ (»svaler«) indirek
te været forbudt i lige så mange omgange, som brug af bindings
værk til bygningers ydervægge var blevet forsøgt forbudt; direkte 
forbud mod altaner af træ blev indført med Brandforordningen 
af I. november 1805. I byggeloven af 1856 videreførtes forbudet, 
og det blev endog udstrakt til også at gælde eksisterende altaner 
af træ, som herefter ikke måtte » .. .istandsættes, naar de blive 
brøstfældige, hvorimod de da, naar de ikke ganske borttages, 
skulle opføres af fuldt Muurværk«, (lovens § 45). I de følgende 
love indførtes den lempelse, at altaner af træ kunne tillades på 
bygninger, som var fjernet 15 alen fra nabogrund eller gadelinie; 
for etageboligbyggeriet var forbudet derfor i praksis opretholdt. 

Med udelukkelsen af træ som konstruktionsmateriale til alta
ner var derfor kun sten- og jernkonstruktioner mulige. Altaner 
udført udelukkende af natursten og/eller murværk udkraget fra 
muren er sjældenheder i det københavnske etageboligbyggeri. 
Uanset altanernes tilsyneladende konstruktive opbygning, kan de 
derfor generelt påregnes at være udført med jern/stål som det 
primært bærende element og indspændt i etageadskillelserne. I 
modsætning til karnapkonstruktionernes krav om jern/stålbjæl
ker erstattende træbjælker og indgående i bjælkelagskonstrukti
onen på tilsvarende vis, er altanernes jern- eller stålbjælker i reg
len blot ført gennem muren og fastgjort med bolte til etageadskil
lelsernes træbjælkelag. 

Efter århundredeskiftet fandt jernbjælker endelig også anvendel
se i forbindelse med udførelse af vådrumsgulve; og med Sund
hedskommissionens bekendtgørelse af I. november 1905 vedrø
rende indretning af etageklosetter i nybyggeriet krævedes gulvet i 
klosetrum udført af beton udstøbt på jernbjælker og yderligere 
belagt med et fugttæt materiale - både når det gjaldt tørklosetter 
og de nye vandklosetter. 

Medens der gik mere end et halvt århundrede fra jernbjælkelag 
første gang anvendtes til et sådant blev brugt i Danmark, blev 
jernbetondæk indført i dansk byggeri allerede få år efter deres 



opfindelse - i Statens Museum for Kunst, der blev opført i begyn
delsen af 1890' erne, er størstedelen af etageadskillelserne udført 
af jernbeton efter »Moniersystemet«. 

Når jernbeton så hurtigt fandt anvendelse i dansk byggeri 
skyldtes det ikke blot teknikkens og kommunikationernes stærke 
udvikling gennem anden halvdel af 1800-tallet, men nok så me
get, at de første jernbetondæk til forveksling mindede om det al
mindeligt brugte kappedæk; der var derfor ikke tale om egentlig 
ny teknik i praktisk udførelse. Samtidig havde »Monier-kon
struktioner« vist sig at være svaret på ønskerne om opnåelse af 
brandsikkerhed og en mere materialeøkonomisk anvendelse af 
især jern. 

J. E. Gnudtzmann var den første af de byggetekniske lære
bogsforfattere, der omtalte den nye konstruktion, og hans be
skrivelse i »Kortfattet Lærebog i Husbygning« (1888) giver ud
tryk herfor: »Man har ogsaa paa forskellige Maader søgt at sikre 
Jærnbjælker mod Ildens Paavirkning fra neden ved at omgive el
ler dække dem med mere ildbestandige Materialier; men de fleste 
Maader, som ere bragte i Forslag, ere mere eller mindre kunstige 
og kostbare. Den bedste Maade er maaske at indstøbe Jærnbjæl
kerne i Cement eller Beton, da, som vi vide, Cementen binder 
stærkt til Jærn og tillige staar sig godt i Ild. Paa denne Maade kan 
man altsaa danne Bjælker, som ere sammensatte af Jærn og Be
ton, hvorved bægge disse Materialiers Styrke kan komme til Nyt
te; det vil da være rationelt at have Jærnet fortrinsvis i den nedre 
Del, som udsættes for Træk, men dog omgivet af Cement ogsaa 
paa V ndersiden for at beskyttes mod Ild, og Cementen fortrins
vis i den øvre Del, som sammentrykkes, og der er da ingen særlig 
Grund til at bruge Jærn med Bjælkeprofil (dvs. I-formet tværs
nit), men man kan f. Eks. bruge T-Jærn eller Stangjærn. Denne 
Tanke har atter ført til, at man nu ogsaa udfører Etageadskillel
ser som en sammenhængende Betonplade, hvori er indstøbt 
J ærnstænger, enten alle parallel eller lagte i to hinanden krydsen
de Retninger. J ærnet maa naturligvis ikke være malet naar Ce
menten skal kunne binde til det«. 

Brug af jernindlæg i murværk som trækarmering havde været 
kendt i århundreder, da man i midten af 1800-tallet begyndte at 
eksperimentere med jernindlæg i beton. Det blev herved hurtigt 
klart, at beton tilberedt på basis af almindelig kalkmørtel eller 
mørtel fremstillet af de naturlige cementtyper, ikke havde den 
fornødne vandtæthed, og jernet derfor hurtigt rustede op, deri
mod viste den kunstigt fremstillede Portland-cement sig at være 
anvendelig, fordi den var på det nærmeste vandtæt; på dette tids
punkt kendte man ikke til Portland-cementens rusthæmmende 
virkning. 

På baggrund af denne opdagelse fremstillede franskmanden og 
gartneren Joseph Monier i 1849 sine første plantekasser af beton 
forstærket med indlagt fletværk af båndjern; året før havde en 
anden franskmand, ingeniøren J. L. Lambot, bygget en mindre 
båd på samme måde. Selv om Lambot var først og tilsyneladende 
også havde indset det nye materiales vidtrækkende betydning i 
hus bygningen - han fik i 1855 både engelsk og fransk patent på en 
kombineret brug af jern og Portland-cement alternativt til træ i 
bygningskonstruktioner - var det Monier, der førte udviklingen 
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videre, på trods af at han ikke forstod den egentlige betydning af 
jernets og betonens komplementære egenskaber, lige så lidt som 
han var bekendt med den positive indflydelse betonen havde på 
jernet i henseende til rust- og brandhæmmende virkning. Monier 
udtog i 1860'erne og 1870'erne en mængde patenter på konstruk
tioner opbygget af beton med jernindlæg som forstærkning, og i 
modsætning til Lambot, blev patenterne omsat til virkelighed, og 
for langt størstedelens vedkommende i form af forskellige typer 
af beholdere. Blandt Maniers mange patenter var også et fra 
1877, der omfattede jernforstærkede betonbjælker, men i dette 
tilfælde såvel som i de andre var påregnet en placering af jernet 
centralt i godset. Først da den tyske ingeniør G. A. Wayss i be
gyndelsen af 1880'erne blev bekendt med Maniers patenter og 
produktion, og indså den store betydning af den rette kombina
tion af jernets og betonens egenskaber, kom der afgørende gang i 
udviklingen af bygningskonstruktioner af jernbeton. Wayss an
stillede praktiske forsøg med bæreevne og modstandsdygtighed 
over for ild med såvel enkelt- som dobbeltarmerede betonplader, 
hvor jernene var anbragt forskudt mod pladernes undersider, og i 
midten af 1880'erne var Wayss i stand til at markedsføre de første 
»Monier-konstruktionern i Tyskland, efter at have købt patent
rettighederne i 1885. Mængden af Wayss' forsøg med disse jern
betonkonstruktioner var meget stor, bl.a. fordi hver af de tyske 
delstaters bygningsautoriteter skulle overbevises om konstruktio
nernes anvendelighed og godkende deres brug, og det var i for
bindelse med denne omfattende forsøgsserie, at cementens rust
hæmmende virkning opdagedes, og ligeledes at varmeudvidelses
koefficienten for jern og beton var af samme størrelse. Det var ef
terretninger om disse forsøg, Gnudtzmann omtaler i det foran ci
terede, hvor »Manier-systemet« ikke er nævnt ved navn. I resten 
af 1880'erne udviklede Wayss' firma praktisk anvendeligejernbe
tonkonstruktioner til så at sige alle formål inden for byggeri, og 
rundt om i Tyskland fandt disse konstruktioner stigende anven
delse. Parallelt hermed fremkom den første teoretiske udlægning 
af jernbetonens virkemåde og beregningsgrundlag: »Das System 
Monier«, udarbejdet af M. Koenen i 1887. 

I Frankrig foregik udviklingen af jernbetonkonstruktioner tids
forskudt og ad andre baner - Maniers patentrettigheder blokere
de en lignende udvikling som i Tyskland, og ingen franske ingeni
ører havde tilsyneladende lyst til at købe sig ind i foretagendet; 
for husbygbygningskonstruktioner af jernbebon var det i Fran
krig F. Hennebique, der fik den afgørende betydning med udvik
lingen af den materialeøkonomiske armeringsmetode, der tager 
hensyn til trækkræfternes faktiske forløb i jernbetonen. 

Men også for Hennebique var den egentlige spore i arbejdet i 
starten: brandsikkerhed. Baggrunden for hans arbejde er beskre
vet i en artikel »Beton arme, System Hennebique« i »Arkitekten« 
1895: »ideen til denne Fremgangsmåde fik Hr. Hennebique, da 
det af en Ven blev ham overdraget at bygge en Villa, hvis Kon
struktioner skulde udelukke Muligheden af Ødelæggelse ved Ild. 
Han projekterede til at begynde med samtlige Etageadskillelser 
med almindelige Betonbuer mellem I-Bjælker, men forkastede 
denne Konstruktion, da han kort Tid derefter blev Vidne til 
Branden af et saakaldt »brandfrit« Magasin, som, konstrueret 
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Fig. 6.55. System Monier (250-253) og system Henne
bique (254) (K. Kristensen: »Husbygningslære, Mur
arbejde«, 1919). 

Fig. 6.56. Delvis præfabrikeret engelsk jernbeton
dækkonstruktion fra midten af 1850'erne - »W. B. 
Wilkinson's floor and ceiling construction« (»A His
tory of Technology, V«). 
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Fig. 6.57. Annoncer fra )}Industriforeningens Tids
skrift«, 1893. Udtrykket »Monierkonstruktioner« 
blev hurtigt ensbetydende med brandsikre konstrukti
oner, og som det ses kunne patentrettighederne ikke 
opretholdes herhjemme. 

helt af J ærn og Mursten, alligevel styrtede sammen, fordi J ærn
bjælkerne vare udsatte for Ildens direkte Paavirkning«. 

Som det fremgår var det egentlig blot en konstruktion svarende 
til kappedækket, Hennebique havde i tankerne, da han fik over
draget projekteringen af villaen, men det hedder videre i artiklen: 
»Nu vilde han indlægge sine I-Jærn helt i Betonen, men maatte 
give Afkald derpaa, fordi Etageadskillelsernes Vægt der forøge
des for stærkt og Udgifterne dertil stillede sig for store. For nu at 
undgaa dette besluttede Hr. Hennebique sig til at lade Betonen 
udelukkende arbejde med Tryk og Jærnet med Træk, og han op
naaede dette ved solid Forankring af I-Bjælkerne med den øvre 
Del af det egentlige Betongulv, som derved kunde gives ringere 
Dimensioner. For at gøre Konstruktionen brandsikker, bleve 
I-Bjælkerne omhyllede med Beton, og det hele erholdt derved en 
absolut Enkelhed i Systemet. Saaledes blev Princippet for den ar
merede Cementbeton fundet, og dette bestaar derefter deri, kun 
at udsætte Cementbetonen for Tryk, Jærnet derimod kun for 
Træk, hvad der ligeledes svarer til dette Materiales Hovedegen
skab«. Imidlertid så Hennebique, at de indlagte profiljern både 
var for dyre at bruge i forhold til deres nytte, og også gav en 
mindre god sammenhæftning med betonen, og »Hr. Hennebique 
erstattede derfor I-Bjælkerne med en eller flere Stænger af Rund
jærn, som anbringes i Bjælkernes nedre Dele og udelukkende ha
ve at optage Trækspændingerne, medens Bjælkelagets øvre Dele 
bestaa af Portland-Cementbeton og kun udsættes for Tryk. Til at 
forbinde bægge Bjælkelagets Dele og til at overføre Spændinger
ne paa Jærnstængerne tjener Betonen ligeledes. Da denne dog ik
ke vilde være tilstrækkelig til at modstaa Virkningen af de skæ
rende Kræfter, blev en Række bøjede Jærn tagne til Hjælp, som 
ere fordelte langs ad Bjælken og som uadskillelig forbinde Træk
stængerne med de øvre trykkende Dele af denne. Endnu maa til
føjes, at Rundjærnstængerne og Bøjlerne, let overstrøgne med 
Cementudrøring, udmærket forbinde sig med Betonen<<. Som 
det således fremgår, var det en let »fødsel«, og der var ikke siden 
meget at tillægge Hennebiques konstruktion i forhold til vore da
ges almindeligt brugte pladsstøbte jernbetondæk. 

»System Hennebique« var allerede før århundredeskiftet pa
tenteret som et fuldt udviklet system af bygningsdele med søjler, 
bjælker, dækplader og vægge af jernbeton, hvori armeringen 
alene bestod af rundjern, indlagt på en sådan måde, at jernets 
trækstyrke udnyttedes optimalt, i modsætning til Manier-syste
met, hvori indgik jernbjælker som i en vis udstrækning også var 
påvirkede af trykkræfter. 

Det indlysende rigtige i Hennebiques armeringsmåde var alle
rede i midten af 1850'eme brugt af en engelsk bygmester, som 
havde udviklet et dæksystem (fig. 6.56) på dette princips grund
lag, og oven i købet var hans system delvis præfabrikeret i mod
sætning til Hennebiques. Men dels var den engelske bygmester 
for langt forud for sin tid, og dels savnedes den tætte samvirken 
mellem beton og jern delvis i hans konstruktion, og den blev kun 
brugt i få tilfælde i hans hjemby - Newcastle upon Tyne. 

Som nævnt må den ret store lighed mellem kappedækket og jern
betondækket efter system-Manier tillægges en vis stor betydning 
for Manier-dækkenes hurtige indføring i byggeriet her i landet. 
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Fig. 6.58. Præfabrikeret jernbetondæk udviklet i 
Schweiz - »System Siegwart« (L. af Petersens: »Jiirn
betong i moderna Bjiilklag«, 1908). 

Fig.6. 
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Fig. 6.59. Delvis præfabrikeret jernbetondæk udvik
let i Tyskland - »System Bremen< (L. af Petersens: 
»Jiirnbetong i moderna Bjiilklag«, 1908). 

Fig. 6.60. Delvis præfabrikeret jernbetondæk udvik
let i Tyskland - »System Herbst« (L. af Petersens: 
»Jårnbetong i moderna Bjiilklag«, 1908). 
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Som eksempel herpå kan bygningen for Statens Museum for 
Kunst tjene, idet der ved den indledende projektering i slutningen 
af 1880' erne var påregnet brugt almindelige kappedæk (af hensyn 
til brandsikkerhed), og man først senere gik over til brug af Mo
nier-systemet, fordi overslagsberegninger viste at der herved kun
ne spares betydelige beløb på det mindre forbrug af jernbjælker; 
at Monier-konstruktionen måtte anses for at være bedre i hense
ende til brandsikring, blev angivet som en medvirkende, men ik
ke afgørende faktor. Samtidig med kunstmuseet opførtes en fa
brikshal for Hellerup Glasværk, hvor taget var udført efter Mo
nier-systemet som en buekonstruktion og med frilagte trækbånd 
af jern. Denne tagkonstruktion vakte på denne tid berettiget 
opsigt ved at spænde 20 alen og kun være 2V. tomme tyk i top
pen. Også her spillede økonomien den afgørende rolle; men i 
øvrigt betragtedes brandsikkerheden som nok så vigtig, og ud
trykket »monier« blev snart en slags betegnelse for brandsikre 
bygningsdele - jvf. fig. 6.57, hvoraf også fremgår, at »Monier-sy
stemet« herhjemme ikke nød den fulde gavn af patentrettighe
derne. 

Disse første jernbetonkonstruktioner fik dog ikke indpas i bolig
byggeriet i nævneværdigt omfang før senere, dels var træbjælke
laget prismæssigt overlegent, og dels har der ikke været så store 
økonomiske fordele forbundet med brugen af jernbetonkon
struktioner, at de kunne true kappedækket i den »gammelkend
te« udførelse i de tilfælde, hvor det fandt anvendelse. Men også 
den fordyrende formsætning og den langsomme afbinding var 
faktorer, der modvirkede de pladsstøbte konstruktioners brug i 
almindeligt boligbyggeri, og det var derfor naturligt at den videre 
udvikling af jernbetonkonstruktioner, sigtede mod at imødegå 
disse forhindringer. 

Præfabrikerede jernbetondæk var »katalogvarer« allerede i 
det første årti af vort århundrede; eksempelvis i form af det 
schweiziske »System Siegwart« (fig. 6.58), elementerne fremstil
ledes i standardbredder på 25 cm og i 6 højder fra 12 til 23 cm, 
spændvidderne varierede fra 3 \li til 6 \li meter. Som det fremgår, 
var der egentlig kun størrelsen til forskel fra vore dages præfabri
kerede betonelementdæk, og den mindre størrelse var naturligt 
nok begrundet i tidens manuelle eller lidet maskinelle montage
processer. 

Delvis præfabrikerede dæk-systemer, hvori forskallingen en
ten indgik i det færdige dæk, eller forskallingen var simpelt op
bygget og beregnet på genbrug, var en anden vej at gå. Sådanne 
dæk fremkom allerede i slutningen af 1890'erne, de bestod enten 
af tegl- eller betonelementer, udlagt over enkle forskallinger, eller 
de var udformet som selvbærende under udstøbningsprocessen. 
På kontinentet var Tyskland førende i denne udvikling, og som 
eksempler på sådanne tyske systemer er vist_»System Bremer<<, 
hvortil anvendtes teglelementer, og »System Herbst«, hvori ind
gik betonelementer, som ved armering var gjort selvbærende, og 
forskalling derfor ikke var påkrævet jvf. fig. 6.59 og 6.60. 

Dæktyper som disse fremkom her i landet blot et tiår senere, 
og findes beskrevet i »Husbygningslære« af K. Kristensen fra 
1919 Uvf. fig. 6.61). Først sidst i 1920'erne og især i !930'erne blev 
sådanne dæktyper brugt alternativt til træbjælkelag i større ud-
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Fig. 6.61. Helt eller delvis præfabrikerede dæksyste
mer på det danske marked i slutningen af 1910'erne 
(K. Kristensen: »Husbygningslære, Murarbejde«, 
1919). 

strækning. De markedsførtes i en mangfoldighed af systemer -

»Røselerdækket«, »Sperledækket«, »System-Bauma« m.fl. var 

opbygget i princip som det omtalte »System Bremen< med brug af 

hulstenblokke af hårdtbrændt tegl, mens »Linds Dæk« o.a. byg

gede på principperne i »System Herbst«. 

Trapper 

I den tidligere københavnske byggelovgivning fandtes kun to til

fælde af bestemmelser om trapper: I placat af 4. juli 1795 var 

krævet anbringelse af to trapper i bygninger på 5 fag og derover, 

men kravet var udtrykt som et ønske, og samtidig var der stillet 

dispensation i udsigt, hvor kravets opfyldelse var forbundet med 

»særdeles Besvær«. Med placat af 11. januar 1810 fordredes 1 Yi 
alen brede trapper i bygninger af 21 alens højde, men kun i gader 

med mindre end 18 alens bredde - og bygningshøjden var ellers i 

sådanne gader fastsat til maksimalt 18 alen, og kravet til mindste 

trappebredde var derfor alene en betingelse for opførelse af høje

re bygninger end ellers. 
Med Københavns byggelov af 1856 blev boligbyggeriets ad

gangsforhold undergivet lovgivningsmæssige bestemmelser i et 

hidtil ukendt omfang - heri var opstillet krav til trappernes antal, 

deres placering og størrelse, og det var krævet at trapperne skulle 

»".i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet 

med Fare at passere dem«, og i denne forbindelse var specielt 

fremhævet krav dels om anbringelse af »behørigt Rækværk« og 

dels om »fornøden Lys og Luft«. 
Rækkevidden af 1856-lovens bestemmelser om trapper med

førte, at omfanget af krav først øgedes i byggeloven af 1889. Med 

denne lov tilkom bestemmelser om trappers stigningsforhold. I 

øvrigt var byggelovene af 1871og1889 kun udtryk for præcisering 

eller (svag) skærpelse af 1856-lovens bestemmelser om trapper -

hvilket ganske vist var af afgørende betydning med hensyn til 

trappeadgangen fra den enkelte lejlighed; først i byggeloven af 

1889 blev kravet om adgang direkte til to trapper fra hver bolig 

udtrykt entydigt Uvf. side 49). 

I byggeloven af 1856 var kravet om anbringelse af to trapper ud

strakt til at gælde »enhver ny Bygning«, i 1871-loven lempedes 

kravet til at gælde »enhver ny Bygning, der indeholder Kakkel

ovne eller Ildsteder, og som foruden Kjælder har mere end een til 

Beboelse indrettet Etage«. Der sigtedes herved mod at fritage en 

del af erhvervsbyggeriet, lagerbygninger og lignende og det helt 

lave etetages boligbyggeri fra det ubetingede krav om to trapper, 

som under den tidligere lov havde givet anledning til et unødven

digt stort administrativt besvær ved behandlingen af dispensa

tionsandragender. I byggeloven af 1889 indførtes krav til beboel

sesrum, og med baggrund heri ændredes kravets udformning så 

det gjaldt »enhver Bygning, i hvilken der indrettedes Beboelses

rum i mere end to Etagers Højde, Kjælderen regnet for en 

Etage«. Med denne udformning blev også den eksisterende byg

ningsmasse inddraget i den udstrækning nyindretning/ ombyg

ning fandt sted. 
I alle 3 byggelove var der givet bygningskommissionen mulig-
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hed for at frafalde to-trappe kravet »hvor særegne Omstændig
heder tale derfor«. Dette var tilfældet i sådanne byggerier som 
Lægeforeningens boliger og »Kartoffelrækkerne«, som er for
holdsvis lave bygninger med et begrænset etageareal. I det høje 
etageboligbyggeri korn dispensationsmuligheden først til at virke 
i 1904 med opførelsen af »forsøgshusene« på Mariendalsvej; det 
var ganske vist på Frederiksberg, men byggelovene i København 
og Frederiksberg var identiske, hvad angår trappekrav. 

I byggelovene af 1856 og 1871 var enslydende bestemt, at de to 
trapper enten skulle være anbragt i en »passende Afstand« fra 
hinanden, som administrativt fastlagdes til 9 alen og som måltes 
som afstanden mellem trinforkanter i de to trapper, eller trapper
ne skulle være adskilt ved en brandmur/grundmur (dvs. en væg 
af massivt murværk i modsætning til de almindeligt anvendte 
vægge af udrnuret bindingsværk), når de placeredes umiddelbart 
op til hinanden. 

Efter byggeloven af 1889 krævedes trapperne adskilt »enten 
ved en Grundmur, der ikke rnaa have Døre eller andre Aabninger 
mod nogen af Trapperne, eller ved to udrnurede Bindingsværks 
Skillevægge, der have mindst 1 Vi Alens Afstand fra hinanden, og 
hvori der kun rnaa være Døre eller Vinduer ud til den ene af Trap
perne«, hvilket var fastsat i paragraffen omhandlende trapper 
(§ 43), men ifølge bestemmelserne om indvendige vægges udfø
relse(§ 28), var vægge om de lovkrævede trapper krævet ubetin
get udført af massivt murværk. Disse modstridende bestemmel
ser skyldes sandsynligvis, at det ubetingede krav om brug af 
grundmurede vægge omkring trapper efter § 28 ikke var med i det 
oprindelige lovudkast, men at det først tilkom under behandlin
gen i Landstinget 1881, og at man i denne forbindelse overså mod
striden med bestemmelserne i § 43; det kan dog også skyldes, at 
kravet om anbringelse af to trapper efter byggeloven af 1889 var 
udstrakt til at gælde ved nyindretning af den eksisterende byg
ningsmasse, hvorved der ikke er samme misforhold til stede mel
lem kravene i de to paragraffer, men det fremgår ikke af forhand
lingsreferaterne. Uanset at det var bygningskornmissionens op
fattelse, at den alternative adskillelse ved to udrnurede bindings
værksvægge var et redaktionelt fejlgreb fra lovgivernes side, og 
derfor administrativt fortolkede lovens bestemmelser som ube
tinget krav om grundmur, anvendte man kombinationen af de al
ternative krav til vægge omgivende trapper til at fordre passage 
af 3 døre for at komme fra det ene trapperum til det andet: »Idet 
der med Hensyn til de Trapperne omgivende Skillerum henvises 
til§ 28, skal her (dvs. under omtalen af de tilsvarende krav i§ 43) 
vedr. deres indbyrdes Adskillelse bemærkes, at denne enten rnaa 
bestaa af en enkelt uigennernbrudt Grundmur eller mindst to ud
rnurede Bindingsværks Skillerum, hvoraf kun det ene er forsynet 
med Aabning for Dør eller Vindue direkte ud til nogen af Trap
perne, hvilket ogsaa kan udtrykkes saaledes, at man for at kom
me fra den ene Trappe til den anden rnaa passere mindst 3 Døre« 
(E. Sivertsen: »Haandbog i Bygningslovgivningen for Køben
havn og Frederiksberg«, 1928). 

I bygningsvedtægen af 1939 blev denne fortolkning optaget 
som gældende med kravet: »Er der indbyrdes Passage mellem to 
Trapper, skal de adskilles ved mindst 3 Skillerum med godkendt 



Beliggenhed og de deri anbragte Døre udføres som solide, tæt
sluttende Døre i Karm med Fals«. 

Gennemgående i alle 3 byggelove var det enslydende krav om 
»fornødent Lys og Luft« til trapperne, og med hensyn til lyset var 
det dagslys fordringen gjaldt; så sent som i 1928 konstateres i den 
ovenfor citerede »Haandbog i Bygningslovgivningen for Køben
havn og Frederiksberg«, at: »Bygningskommissionen savner for
mentlig Hjemmel til at kræve Trapper kunstigt oplyste efter Mør
kets Frembrud«. Imidlertid havde kravet om lys og luft den 
umiddelbare fordel, at trapper altid placeredes ud mod facader
ne, og ikke inde i bygningskroppen, sådan som det skete visse ste
der i udlandet. 

Efter bygningsvedtægten af 1939 kunne trapper tillades forsy
net alene med ovenlys »hvor særlige Forhold taler derfor«, og der 
var også krævet »forsvarlig Lysinstallation«. 

I byggelovgivningen fra anden halvdel af 1800-tallet anvendtes ik
ke begreberne hovedtrappe og køkkentrappe om de to krævede 
trapper, men ved forskellige krav til bredden omtaltes de som den 
større henholdsvis mindre trappe, hvilket også var rimelige be
nævnelser så længe trapperne ikke var entydigt bundet til lejlig
hederne, og der ikke i alle tilfælde fandtes en funktionsforskellig
hed trapperne imellem - i de forskellige typer af »korridorejen
domme« kan kun trappernes placering i forhold til gade eller 
gård indicere en skelnen i funktion, som ikke eksisterede i prak
sis; alligevel findes også i sådanne bygninger større og mindre 
trapper, og det skyldes selvfølgelig arealøkonomiske hensyn. 

Kravene til bredden af den mindre trappe var i alle tre bygge
love 1 alen og 3 tommer; den større trappe skulle efter byggelove
ne af 1856 og 1871være1 alen og 9 tommer, og efter byggeloven af 
1889 1 Y2 alen. Kravet om den større bredde kom først ind i loven 
ved den afsluttende behandling i folketinget i 1889; kravet var ik
ke særskilt motiveret, og blev vedtaget uden afstemning eller for
udgående debat - og det er meget sandsynligt, at denne skærpelse 
kan betragtes som en af de mange magtdemonstrationer, folke
tinget udøvede mod regeringen og landstinget under årene med 
Estrups provisoriestyre, idet der havde været nok så god grund til 
at fordre den mindre trappe gjort bredere: i modsætning til den 
større trappe, blev den mindre trappe som regel altid udført nøj
agtig svarende til minimumskravet; der var ikke her sådanne hen
syn at tage til ejendommens status, som det var tilfældet med den 
større trappe - hovedtrappen. 

Kravene til trappebredde var i alle tre love beskrevet som afstan
de mellem vangerne i løbene, hvilket stort set svarer til afstanden 
mellem rækværk og væg, og uden at fremkomme i skriftlig eller 
trykt form blev breddekravet administrativt udstrakt til også at 
gælde reposerne. Supplerende var foreskrevet, at den større trap
pe skulle have en 2 alen bred forbindelsesgang til gade eller gård, 
mens der for den mindre trappes vedkommende ikke var nogen 
bestemmelser herom. 

I bygningsvedtægten af 1939 var givet flere bestemmelser om 
trappers bredde afhængig af bygningshøjden; de krævede trap
pebredder i det almindelige 5-6 etager høje boligbyggeri var hen-
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holdsvis 70 cm og 100 cm, hvilket svarer til de tidligere krav for 
den mindre trappes vedkommende, men for denstørres vedkom
mende var kravet efter bygningsvedtægten af 1939 en mindre 
skærpelse i forhold til tidligere. Breddekravet var efter bygnings
vedtægten af 1939 henført til den fri afstand mellem væg og ræk
værk både i løb og reposer, og det svarede derfor også stort set til 
de tidligere fordringer. Det nye i bygningsvedtægten af 1939 var, 
at der blev indført krav til mindste fri højde i trapperum; højden 
over forkant af trin skulle herefter være mindst 2 meter. 

Med byggeloven af 1889 blev der for første gang stillet krav til 
trappernes stigningsforhold; herefter måtte den større trappe ik
ke have mindre grund end stigning, og den mindre trappes stig
ning måtte højst være 8 Vi tomme og grunden ikke mindre end 7 
tommer - i begge tilfælde målt på midten af trinene. 

Bestemmelserne om trappernes stigningsforhold var med helt 
fra det tidligste udkast til byggeloven af 1889, som det forelå fra 
den lovforberedende kommissions side i 1878, men med den for
skel at der i det oprindelige lovforslag kun havde været krævet 6 
tommers grund i den mindre trappe. Ved behandlingen af lovud
kastet i Borgerrepræsentationen fremgik det, at bestemmelserne 
om trappers stigningsforhold var nødvendiggjort af byggeprak
sis, som den havde fundet udtryk især i det stærkt stigende ny
byggeri op mod 1870'ernes midte, og fremfor alt hvad angik de 
mindre trappers udformning - for de større trappers vedkom
mende var behovet for regulerende indgreb ikke af samme stør
relsesorden, fordi disse trappers status som hovedtrappe var un
dergivet et sæt af uskrevne regler, der i almindelighed var stærke 
nok til at modvirke direkte urimeligheder - jævnfør det tidligere 
nævnte om trappebredder. På denne baggrund skal også udform
ningen af kravene til den større trappe ses. 

For de mindre trappers vedkommende fandtes ikke en tilsva
rende reguleringsmekanisme, og disse trapper var lige gode (eller 
rettere: lige dårlige) uanset byggeriets kategori. Eksempelvis blev 
det under behandlingen i Borgerrepræsentationen fra lovfor
slagsstillernes side fremhævet, at de oprindeligt krævede 6 tom
mers grund faktisk var en temmelig kraftig skærpelse i forhold til 
praksis, idet » ... et Medlem af Kommissionen havde maalt 50 
Kjøkkentrapper i et af de nye Kvarterer og fundet, at i Regelen 
oversteg Breden ikke det i Paragrafen satte Minimum, og at i 
mange TilfældeBredenikke havde været over 4Yi Tomme«, og i 
øvrigt « ... kunde det ikke forlanges, at Kj økkentrapper skulle 
være bekvemme«. Herimod fremførtes fra den side, hvorfra der 
var stillet forslag om7 tommer som minimum, at det virkelig var 
et problem med de stejle køkkentrapper, idet » ... en Dame, der 
boer på 3die Sal i et elegant Huus i Vendersgade, havde meddeelt 
Taleren, at hun havde mistet en Tjenestepige, som hun nødig ville 
af med, blot fordi denne ikke ville gaa op og ned ad Kjøkkentrap
pen, som dog havde 7 Tommers Grund og 8 Vi Tommers Stig
ning«. 

Men der var dog også medlemmer af Borgerrepræsentationen, 
der så problemet som et spørgsmål om rimelige brandredningsvil
kår, og ikke kun som et tyendeproblem: »I Ildebrandstilfælde vil
de vistnok Mange hellere styrte sig igjennem Røgen end løbe ned 
ad en saadan Trappe og risikere Liv og Lemmer«, og denne bor-



gerrepræsentant havde selv forsøgt at danne sig et overblik over 

de eksisterende køkkentrappers standard ved studier i marken, 

og han havde » ... trods al anvendt Flid ikke kunnet finde flere end 

2 Exempler paa Trapper med de Dimensioner, som angives for 

Kjøkkentrapper (dvs. i det oprindelige forslag), og i disse Tilfæl

de var der endda opsat et Rækværk langs Ydervæggen, for at 

man kunne have en Hjælp ved Klattringen«. 

Uanset om flertallets bevæggrunde var af den ene eller den an

den art, blev forslaget ændret til krav om minimum 7 tommers 

grund i de mindre trapper, og som sådan blev det vedtaget som 

lov 1889. 
I den store del af det københavnske etageboligbyggeri, der er 

indrettet efter optimal udnyttelse af bestemmelserne om største 

bygningshøjde og mindste rumhøjde, er etagehøjden maksimalt 

4 Yz alen - som regel 1 il 2 tommer mindre, idet dæktykkelserne 

sjældent er fuldt 12 tommer - og etagehøjden er ens i alle etager. 

Af kravene i byggeloven af 1889 til trappers maksimale stignings

forhold fik bestemmelserne vedrørende den mindre trappes ud

formning i dette byggeri den største betydning. Sådanne trapper 

blev herefter udført med mindst 13 stigninger pr. etage; dette an

tal stigninger er det mindst opnåelige med overholdelse af kravet 

om maksimal stigning på 8 Yz tomme og en etagehøjde, der ligger 

mellem 4 alen og 10 tommer og 4Yz alen. Den maksimale stigning 

i disse trapper ligger herved nærmere 8 tommer end 8 Yz. I det tid

ligere byggeri var sådanne trapper ofte udført med 12 eller 11 stig

ninger pr. etage, og stigningerne var således op mod 9-10 tom

mer. 
Men af større betydning var kravet om mindst 7 tommer grund 

- jævnfør det tidligere citerede om grunde på 4\/2 tommer i så

danne trappper. I øvrigt blev den mindre trappe som regel udført 

med et svunget løb pr. etage og i minimumstilfælde indeholdende 

lutter »skæve« trin, hvilket medførte så godt som ingen grund 

ved forvangen, men til gengæld så meget mere ved bagvangen; 

under debatten i Borgerrepræsentationen om mindst 6 henholds

vis 7 tommer brede grunde i disse trapper blev dette forhold frem

hævet af forsvarerne for de 6 tommer som værende en yderligere 

fordel, idet man (tyendet) blot ved at holde sig ud mod bagvan

gen i virkeligheden havde langt mere end 6 tommer at træde på. 

Kravet efter byggeloven af 1889 til den større trappes maksima

le stigningsforhold - at grunden ikke måtte være mindre end stig

ningen -var et minimum, som havde været overholdt i langt stør

stedelen af det tidligere etageboligbyggeri fra anden halvdel af 

1800-tallet. 
Den almindeligt anvendte hovedtrappe, udformet med to lige 

løb og mellemrepose pr. etage, havde i det enkleste boligbyggeri 

som regel 7 stigninger pr. løb, og med standardetagehøjden nær 

ved 4 Yz alen var stigningen altså ca. 7 Yz tomme - det vil høre til 

sjældenhederne at finde grunde i sådanne trapper, der er mindre 

end denne størrelse, og de vil i regelen være lidt større. I boligbyg

geriet af blot lidt bedre standard optræder hyppigere hovedtrap

per med 8 stigninger pr. løb ved samme etagehøjde; stigningen er 

da ca. 7 tommer, og så smalle grunde forekommer ikke. Den 

hævdvundne regel for udformning af bekvemme trapper, at en 

grund og to stigninger tilsammen skal være 1 alen, der udgår fra 

en idealiseret skridtlængde ved jævn, ubesværet gang, og som er 
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omtalt i alle tiders byggetekniske værker, fordrer grunde på hen
holdsvis ca. 9 og IO tommer i de oven for beskrevne tilfælde; men 
generelt set er denne »fordring« knapt opfyldt i det jævne bolig

" byggeris hovedtrapper fra denne periode. Kravet til den mindre 
trappes stigningsforhold er for øvrigt i overensstemmelse med 
»trappereglen«, og uden at det er omtalt i referaterne fra behand
lingen af lovforslaget, er det sandsynligvis med baggrund heri, 
kravet er formuleret. 

For den del af boligbyggeriet, der opførtes for den bedre stille
de del af Københavns befolkning, havde ingen af bestemmelserne 
om den større trappes udformning nogen indskrænkende virk
ninger, fordi denne trappe var af afgørende betydning for dette 
byggeris udlejningsmæssige succes. 

Kravene til trappernes stigningsforhold var efter bygningsved
tægten af 1939, at den mindre trappe, der her benævntes bitrap
pen, højst måtte have en stigning på 21 cm (svarende til ca. 8 tom
mer) og ikke mindre grund end stigning; den større trappe skulle 
have mindst 25 cm grund og højst 18 cm stigning, den større trap
pe blev i øvrigt her benævnt hovedtrappe eller enetrappe, idet en
trappesystemet var blevet tilladt med bygningsvedtægten af 1939, 
efter at have været tilladt forsøgsvis siden 1931. Efter bygnings
vedtægten af 1939 er bitrappens stigningsforhold i overensstem
melse med trappereglen, mens det kniber med hovedtrappens 
stigningsforhold. 

Idet alle 3 byggeloves krav om adgang til to trapper fra hver bolig 
var begrundet i ønske om alternative redningsmuligheder ved 
brand, forekommer det mærkeligt, at de eneste supplerende be
stemmelser til sikring heraf efter de to første byggelove bestod i 
krav om trappernes anbringelse i »passende« afstand fra hinan
den, eller at de adskiltes ved massiv mur, når de placeredes direk
te op til hinanden, og at der først med det ubetingede krav i byg
geloven af 1889 om direkte og uhindret adgang til begge trapper 
fra hver bolig i kombination med kravet om grundmurede vægge 
omkring trapper, fremkom fuldstændig adskillelse mellem de to 
trapper, sådan at ild/røg i den ene trappe ikke umiddelbart for
plantede sig til den anden. Det havde dog ellers kun været en rin
ge merudgift at fordre trapperne adskilt ved mindst en dør (væg) 
i hver etage, eller kræve døre mellem trapperum og fælles gange. 
Men det kan ikke ses, at sådanne tanker har været fremme ved 
udarbejdelsen eller behandlingen af forslagene til byggelovene af 
1856og1871; det skete først ved behandlingen af udkastet til byg
geloven af 1889, og i denne sammenhæng var det af forholdsvis 
mindre betydning på grund af de skærpede krav til trappeadgan
gen fra hver bolig, hvorefter et minimum af en sådan sikring næ
sten automatisk ville fremkomme. 

Tværtimod modarbejdede bygningsmyndighederne sådanne 
foranstaltninger i de bygninger, hvor det var aktuelt - nemlig i så
danne, hvori adgangen til trapperne på en eller anden måde fore
gik via fælles gang, og det blev gjort ud fra frygt for afspærring 
af den anden flugtvej. Det medførte, at der i byggeloven af 1871 
udtrykkelig blev fordret »fri og uhindret« adgang til de to trapper 
fra hver bolig, mens der i byggeloven af 1856 kun var krævet »ud
gang til dem begge«, og derved opstod der i praksis et indirekte 
forbud mod anbringelse af døre til trapperum! 



Ud fra det grundlæggende brandredningshensyn forekommer 
det ligeledes påfaldende, at der i ingen af byggelovene optrådte 
bestemmelser om trappernes konstruktion og materialemæssige 
forhold med henblik på opnåelse af brandsikkerhed, eller i det 
mindste var stillet fordringer om en vis brandhæmmende udfø
relse, f.eks. ved krav om pudsede undersider af reposer og løb. 
Kravet i byggeloven af 1871 om »gibsede« (pudsede) lofter i rum 
med 5 alens højde eller derunder, og hvori der fandtes ildsteder, 
var naturligt nok af denne grund ikke udstrakt til at gælde for 
trapperum; heller ikke i byggeloven af 1889 findes sådanne krav, 
og i 1928 konstateres i »Haandbog i Bygningslovgivningen for 
København og Frederiksberg« at: »Særlige Krav m.H.t. Trap
pernes Sikring i Ildebrandstilfælde kan Bygningskommissionen 
næppe stille, omend t.Eks. Løbene burde kunne forlanges pudse
de paa Undersiden.« 

I den udstrækning der overhovedet fandtes bestemmelser i denne 
periodes byggelovgivning om trappernes konstruktive og materi
alemæssige forhold, var de således alene knyttet til trappernes 
omgivende vægge. Uden at det direkte var nævnt, fremgår det 
dog klart af bestemmelserne om trappeforhold og den måde, 
hvorpå de er formuleret, dels at trapperne var påregnet udført af 
træ (ellers ville der ikke have været krav om 2 trapper pr. byg
ning/lejlighed), og dels udført med trin båret af vanger (bredde
kravene var henført hertil) i modsætning til trapper opbygget af 
indspændte trin, og endelig også at man regnede med, at trinene 
var indstemt i vangerne (ellers ville breddekravene ikke have no
gen mening) - byggelovenes bestemmelser om trapper var helt en
kelt udformet ud fra den sædvanlige måde at udføre trapper i kø
benhavnsk (og dansk) boligbyggeri. 

Når der ikke i løbet af denne periode fremkom lovgivnings
mæssige bestemmelser om den nærmere konstruktive og materi
alemæssige udførelse af trapper, kan det kun tages som udtryk 
for en så fast udførelsesmæssig tradition, at det efter den tidligere 
lovgivningsmæssige sædvane ikke ansås for nødvendigt. 

Ved behandlingerne af udkastene til de forskellige byggelove i 
respektive forsamlinger var der da heller ikke kritik af manglen 
på bestemmelser om de to krævede trappers udførelse. Men lige
som der ved behandlingen af udkastet til byggeloven af 1856 og 
dets bestemmelser om etageadskillelser var kritik af den påregne
de sædvanlige udførelse af sådanne og ønsker om generel tilladel
se til brug af nye materialer/konstruktioner, var det også tilfæl
det for trappernes vedkommende; og også her var argumentatio
nen knyttet til brandsikkerhed og - uden at det direkte nævntes -
jernkonstruktioners >mbrændbarhed«, sådan som det eksempel
vis blev fremført under debatten i Folketinget: »Et andet Exem
pel (dvs. på lovudkastets fastsættelse af sædvanlig udførelse): 
§ 44 fastsætter, at der i enhver Bygning skal være 2 Trapper. Det
te er vistnok ogsaa meget hensigtsmæssigt, saaledes som Trapper 
i Almindelighed ere, men vilde det ikke være rigtigt, om der var 
en Bestemmelse, som sagde, at, naar der var een brandsikker 
Trappe, saa behøvede der ikke at være 2 Trapper. Naar der var en 
saadan Bestemmelse, saa vilde det vistnok bevirke, at der langt 
snarere blev bygget brandsikre Trapper end nu, og det maa vist
nok indrømmes, at een Trappe som ikke brænder er bedre end 2 
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Trapper, som begge brænde.« Man kunne henvise til byer som 
Stockholm, Helsingfors og Wien, hvor der i lang tid havde været 
krævet brandfri trapper, men hvor der til gengæld ikke var krav 
om to trapper, og ligeledes som et helt frisk eksempel herpå, til 
Berlin, i hvis nyligt udkomne byggelov (1853), der var stillet krav 
om enhver boligs adgang til mindst »een uforbrændelig Trappe«; 
og i Berlins byggelov var direkte nævnt brug af jerntrapper alter
nativt til trapper opbygget som rene stenkonstruktioner - sådan 
som det ellers havde været og var almindeligt i andre nævnte 
byer. 

Men debatten om en- contra totrappesytemet, jern- eller sten
contra trætrapper blev mærkeligt nok ikke ført med synderlig 
styrke, og slet ikke i sammenligning med hvad der var tilfældet 
for de alternative dækkonstruktioners vedkommende, og det på 
trods af den arealgevinst, der ville være forbundet med brugen af 
kun en, men ganske vist dyrere trappe. Den sandsynlige forkla
ring herpå må være, at man fra lovgivernes side prioriterede den 
dobbelte sikkerhed ved tilstedeværelsen af to trapper meget højt; 
og hvad angår jerntrappers brandsikkerhed, kunne noget tyde 
på, at man havde et større erfaringsgrundlag herfor, end hvad til
fældet var for jernbjælkelagenes vedkommende - det blev såle
des fremført: »Naar en æret Rigsdagsmand derimod ønskede den 
Bestemmelse, at, naar der var een brandfri Trappe, saa skulde det 
være nok, hvor stor Beboelsesleiligheden eller Huset end var, da 
kan jeg slet ikke indsee dette, thi naar f.Ex. hele denne brandfri 
Trappe var af Jern, saa kunde det dog være, at den ikke var nær 
saa skikket til at redde sig paa i Ildebrandstilfælde, som naar der 
var 2 Trapper.« - og taleren var oven i købet ikke fagmand; hans 
navn var N. F. S. Grundtvig. Hertil kan så føjes, at brandfri trap
per, udført som rene stenkonstruktioner, sådan som de brugtes i 
Stockholm og de andre nævnte byer, ville medføre, at de omgi
vende vægge skulle være af massivt murværk, og efter den kø
benhavnske byggepraksis udførtes indvendige vægge så godt som 
udelukkende som udmurede bindingsværkskonstruktioner helt 
frem til 1890. Endelig var der ingen grund til at tro, at entrappe
systemet ville vinde indpas i den del af boligbyggeriet, der var be
regnet for den mere velstillede del af befolkningen; trappernes 
forskellige funktion ville alene forhindre det. Og i resten af bolig
byggeriet var der fra lovgivernes side knyttet en vis betænkelig
hed ved tilstedeværelsen af kun en trappe, især i henseende til hy
giejniske forhold, men også moralske(!). Hvad angår de hygiejni
ske forhold var betænkeligheden reel og i hvert fald ikke udtryk 
for misforstået overformynderi, på en tid hvor al transport af 
køkkenaffald, natpotter og spildevand ved vintertide med de til
frosne udvendigt placerede faldstammer skulle foregå ad trap
perne, og der med to trapper var mulighed for at anvende den ene 
specielt hertil; med hensyn til varetagelsen af den arbejdende be
folknings moral, var betænkeligheden mere tvivlsom, idet man 
mente, at kun en trappe ville befordre utugt (pudsigt nok er det 
intetsteds beskrevet i rene ord, hvad man havde i tankerne, men 
antagelig har det været »rævegravsprincippet« - nemlig tilstede
værelse af en flugtvej i tilfælde af forsøg på voldtægt), men det 
var dog ikke alle i samtiden, der delte denne opfattelse, og det 
blev fremført; at netop kun en trappe - og dermed den større tra
fik på denne - ville have større virkning i så henseende. Uanset 



hvilke de grundlæggende hensyn var, fremkom der i hvert fald ik
ke senere i perioden i lovf!:ivningssarnrnenhæng forslag om tilla
delse til anbringelse af en brandfri trappe alternativt til to trap
per, hvis udførelse i øvrigt ikke var underlagt nogen nærmere 
konstruktive bestemmelser. 

I forbindelse med behandlingen af udkastet til byggeloven af 
1871, hvor det blev præciseret at kravet om to trapper naturligt 
nok kun gjaldt bygninger med mere end 1 etage over terræn, blev 
muligheden for at anvende brandfri enetrapper kun nævnt i et til
fælde, og i en forbigående og opgivende tone: »Jeg tror nu i det 
Hele taget, at det vilde have været rigtigere, om man istedetfor at 
stille Sagen saa kategorisk (dvs. ved kravet om 2 trapper) havde 
indrømmet, at der kunde have været een Trappe, naar den var 
fuldkommen brandsikker, saaledes som man nu kan bygge den. 
Jeg har imidlertid ikke dristet mig til at stille noget Forslag i den 
Retning, ... « - og intetsteds i forhandlingsreferaterne fra bygge
loven af 1889's mere end JO-årige tilblivelsesproces ses omtale af 
muligheden for anvendelse af brandfri enetrapper, selv om der 
med denne lovs betydelige skærpelse af kravene til antallet af 
trapper pr. bolig og kravene til de omgivende vægges udførelse, 
både var areal-økonomiske grunde og byggetekniske forudsæt
ninger til stede for en genoptagelse af debatten herom. 

Først med Københavns bygningsvedtægt fra 1939 blev der givet 
generel tilladelse til anvendelse af brandfri enetrappe i det almin
delige etageboligbyggeri, efter at bygningskornmissionen fra slut
ningen af 1. Verdenskrig forsøgsvis havde stillet dispensations
mulighed fra 2-trappekravet i udsigt på grund af den da hersken
de boligmangel, og på foranledning af Boligkornmissionen af 
1916's anbefaling heraf. Denne dispensationsmulighed blev i 1931 
bragt i fastere rammer, sådan at det herefter blev almindeligt til
ladt på nærmere angivne vilkår. Vilkårene herfor var i første 
_række brandsikkerhedsrnæssigt betingede - dels fordredes lejlig
hederne indbyrdes brandsikkert adskilt (de første særlige krav til 
lejlighedsskel), dels krævedes trappen udført som stenkonstruk
tion eller af jernbeton og fuldstændig brandsikkert indesluttet i 
alle etager, og endelig forlangtes altaner anbragt til både gade- og 
gårdside for hver lejlighed. 

Men der var stadig efter 1. Verdenskrig knyttet sanitære betæn
keligheder til et-trappesystemet, idet der endnu ikke eksisterede 
lovkrav om indretning af wc'er i de enkelte lejligheder, og al 
transport af husaffald i øvrigt var henvist til denne ene trappe. 
Hvor sådanne enetrapper korn i brug, blev der derfor i alminde
lighed ikke alene installeret wc'er, men også indrettet nedstyrt
ningsskakte. 

Indtil da fandtes i København kun et boligbyggeri opført med 
brandfri enetrappe - »Forsøgshusene« på· Frederiksberg, Mari
endalsvej 92 og 94, der blev bygget 1905 efter tegninger af Ulrik 
Plesner. Selv om trappen her er udført brandfri som en stenkon
struktion, er hver lejlighed forsynet med redningsaltaner, som 
ved forskudt placering fra etage til etage sigter mod at leve op til 
deres navn, idet der med dette arrangement er mulighed for at la
de sig »dumpe« fra altan til altan, og således selvhjulpent komme 
til terræn. Dette byggeri forsøgte i øvrigt ikke blot ved trappe- og 
brandredningsforhold at anvise nye veje i boligbyggeriet, men 
var - beregnet for »den arbejdende Klasse« - på næsten alle om-
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Fig. 6.62. I starten af I890'erne forsøgtes opnåelse af 
dispensation fra byggelovens krav om anbringelse af 2 
trapper i høje bygninger ved brug af en brandfri trap~ 
pe og en planudformning som den viste (»Den Tekni
ske Forenings Tidsskrift«, 1892). 

Fig. 6.63. Halvsvingstrappe (G. v. Huth: »Vejledning 
i Konstruktion af Trætrapper<<, 1887). 
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råder et radikalt brud med tidligere tiders boligbyggeri; dels ved 
boligernes planudformning og hele indretning, og dels ved at væ
re opført som fritliggende bygninger - oven i købet beliggende på 
en hjørnegrund mellem bygninger, der var opført efter den al
mindelige karrestruktur. 

Så vidt vides havde forsøg på indførelse af systemet med 
brandfri enetrappe i det tidligere københavnske boligbyggeri kun 
været prøvet en gang tidligere. I forbindelse med besvarelsen af 
en prisopgave om »tekniske og hygiejniske Regler for Opførelsen 
af Arbejderboliger, specielt i høje Bygninger« udlyst af Teknisk 
Forening, havde arkitekt Olaf Schmidt i 1891 indsendt andragen
de til Københavns bygningskommission med følgende indhold: 
»Vil man ved Opførelsen af Arbejderboliger i femetages Huse 
med Kælder her i Staden kunne vente Dispensation fra Byggelo
vens § 43, naar enkelte Trapper med alt Tilbehør opføres af 
brandfrit Materiale, naar der træffes betryggende Foranstaltnin
ger til at skaffe Udgang for Røgen ved opstaaende Ildsvaade og 
naar Bygningerne i øvrigt opføres efter en af Bygningskommis
sionen godkendt Plan?« Som illustration af en mulig planud
formning var medsendt den i fig. 6.62 viste. I den supplerende 
tekniske beskrivelse var trappen angivet udført som en stenkon
struktion, og som ekstra redningsmulighed i tilfælde af trappens 
afspærring forneden, var der regnet med adgang til nabotrapper 
over loftet via jerndøre i de adskillende brandmure. På trods af at 
der således i dette fiktive projekt var taget alle mulige hensyn til 
brandredning, og bebyggelsesplanen var påregnet særskilt god
kendt med henblik herpå, var bygningskommissionens svar, at 
den ikke så sig i stand til at give en »saadan almindelig Dispensa
tion fra Loven.« Som det foran er beskrevet, blev en sådan al
mindelig dispensation for Københavns vedkommende først stillet 
i udsigt efter 1. Verdenskrig, og hvad angår »Forsøgshusene« på 
Mariendalsvej var det altså Frederiksberg kommune, der gav den 
»særlige« dispensation, der indirekte kunne forventes ud fra for
muleringen af bygningskommissionens svar. 

I det københavnske boligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet 
er to trappetyper dominerende; det er dels trappen, som med lut
ter skæve trin eller en stor andel af sådanne i et mere eller mindre 
svunget løb forbinder etagerne (vinde!- eller halvsvingstrappen -
fig. 6.63), og dels trappen, som med ensartet brede trin (parallel
trin) i to lige, modsatgående løb via en mellemrepose forbinder 
etagernes hovedreposer (fig. 6.64 til 6.66). 

De lov krævede mindre trapper - køkkentrapperne - er så godt 
som uddukkende udført som førstnævnte type, og de større -
hovedtrapperne - i de fleste tilfælde som den anden type. I korri
dorejendomme er den mindre trappe dog oftere udført som to
løbstrappe i de tilfælde, hvor antallet af lejligheder pr. etage er 
stort. Andre, mere plads- og arbejdskrævende trappetyper som 
flerløbstrapper med eller uden krumt tildannede trin og mellem
reposer, eller trapper med ulige brede og fra rette linier afvigende 
løb, forekommer kun i begrænset omfang som hovedtrapper i 
den mindre del af boligbyggeriet, der er opført for den økono
misk bedst stillede del af befolkningen, og for hvem ikke kun ho
vedtrappens bredde og stigningsforhold var af betydning, men 
også trappens nærmere udformning. 



Fig. 6.64. Toløbstrappe med fortløbende forvange og 
indstemmede trin (G. v. Huth: »Vejledning i Kon
struktion af Trætrapper«, 1887). 
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Fig. 6.65. Toløbstrappe med afbrudt forvange og ind
stemmede trin - såkaldt søjletrappe (G. v. Huth: »Vej
ledning i Konstruktion af Trætrapper«, 1887). 

Fælles for trapperne gælder, at de efter sædvane i københavnsk 
(og dansk i øvrigt) byggeri er udført af træ og med løb, hvori tri
nene er båret af vanger - forvangen alene spændende mellem re
poserne, og bagvangen yderligere fastgjort til trapperummets 
vægge. Trinene er i langt de fleste tilfælde indstemt i vangerne 
(fig. 6.64 og 6.65); kun i mindre omfang forekommer de såkaldte 
»Opsadlede« trapper, hvori trinene er aflagt på vangernes over
sider (fig. 6.65). 

I de almindeligt forekommende indstemmede trapper er løbe
nes farvanger sat i forbindelse med hinanden ved krumt formede 
overgangsstykker (»hovedstykker« eller »mæglere«, når de fort
sætter op som støtte for håndlisten), sådan at forvangerne dan
ner et ubrudt forløb op igennem alle etager (fig. 6.63 og 6.64). I 
indstemmede trapper udført uden hovedstykker/mæglere, er 
overgangen mellem forvangerne og reposerne formidlet ved lige
formede træstykker, der som regel fortsætter op og - som søjler -
danner støtte for håndlisten, hvorfor sådanne trapper benævnes 
søjletrapper (fig. 6.65). 

Ved sammenligning af tegningerne af de indstemmede trapper og 
den opsadlede trappe fremgår direkte, at opsadlede trapper for
drer større indsats af arbejdskraft end indstemmede, på grund af 
de flere frilagte sammenskæringer mellem trin og vanger og den 
større, mere sammensatte og behandlingskrævende overflade, li
gesom også den almindeligt anvendte indstemmede trappe med 
hovedstykker i så henseende er langt enklere end søjletrappen, 
samtidig som søjletrappen er både mere plads- og materialekræ
vende. 

Det kan derfor ikke undre, at indstemmede trapper udført med 
hovedstykker/mæglere er langt de almindeligste i det køben
havnske etageboligbyggeri. 

I samtidens byggetekniske litteratur er det da også indstemme
de trapper, der beskrives med den største grad af udførlighed, 
mens andre typer omtales mere eller mindre forbigående, og med 
udgangspunkt i afvigelserne fra de almindeligt anvendte. 

På trods af at der ikke fandtes bestemmelser i periodens bygge
lovgivning om trappers konstruktive eller materialemæssige op
bygning, og at de byggende i andre forhold viste både evne og vil
je til at udnytte lovgivningens bestemmelser - eller som her: man
gel på samme - er de lovkrævede trapper udført under iagttagelse 
af en vis mindste-standard, som kun delvis kan tilskrives uom
gængelig, traditionelt bestemt håndværksmæssig udførelse. I 
denne bygningsmasse forekommer således ikke trapper med »åb
ne« trin (stigetrapper), sådan som det ikke var ualmindeligt i tid
ligere tiders boligbyggeri af enkleste standard; trapperne i etage
boligbyggeriet fra andenhalvdel af 1800-tallet er som regel udført 
»lukkede« både med stødtrin (stødbræt) og forskallet og pudset 
underside - kun i det aller tidligste byggeri fra tiden umiddelbart 
efter demarkationsarealets frigivelse optræder trapper uden 
stødtrin, men dog lukkede med en sammenpløjet bræddeflade, 
opsat på løbenes undersider. 

Denne mindste-standards håndhævelse kan ikke alene forkla
res ved de byggendes interesse for trappernes udseende i alminde
lighed, eller ved ønsket om en vis grad af sikkerhed mod brands 
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Fig. 6.66. Opsadlet toløbstrappe (G. v. Huth: »Vejled
ning i Konstruktion af Trætrapper«, 1887). 
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ellers alt for hurtige spredning, men må nok så meget ses som be
grundet i materiale- og udførelsesmæssige hensyn; således med
fører kombinationen: trin/stødtrin stor grad af stivhed i forhold 
til materialemængden, og når det var almindeligt at forskalle og 
pudse undersiden af løb og reposer, kan det forklares ud fra de 
samme bevæggrunde, som førte til brug af »gibsede« lofter -
nemlig den arbejdsbesparelse der ligger i dels at indeslutte alle til
pasningsunøjagtigheder uden krav om efterbehandling, og dels 
at den forskallede og pudsede flade ikke alene var velegnet til at 
danne vindskæve planer og jævne overgange mellem løb og repo
ser, men også var forholdsvis den billigste overfladebehandling i 
sådanne tilfælde - det er typisk, at alternativ brug af »panelet« 
underside enten hører sammen med det tidligste byggeris enkle li
geløbstrapper, eller med det senere og finere byggeris opsadlede 
trapper eller søjletrapper, hvor sammenstød mellem løb og repo
ser sker efter lige linier, og altid er formidlet ved tilstedeværelsen 
af et overgangsstykke Uvf. fig. 6.65 og 6.66). 

Dimensionering af trappernes enkeltdele fulgte hævdvundne reg
ler, og er overensstemmende med dimensionsangivelserne i tidens 
husbygningstekniske litteratur: med normalt forekommende 
etagehøjder på ca. 4Vi alen er forvanger og trin udført af 2 tom
me planker, bagvanger af I V2 tomme og stødtrin af li.i-I tomme 
tykt træ - sådan som det senere blev lovkrav i Københavns byg
ningsvedtægt af 1939. 

Selv om trapper i almindelighed er indesluttet af vægge på alle si
der, og reposerne derfor principielt udgør mindre, selvstændige 
dækenheder, er kun mellemreposerne opbygget af mindre bjæl
kedimensioner end ellers anvendt til etageadskillelserne. Hoved
reposerne er i de fleste tilfælde udført som sammenhængende 
med resten af etageadskillelserne og derfor med brug af samme 
dimension af bjælker. Måske på grund af denne nære samhørig
hed er det almindeligt at se hovedreposerne udført med indskud -
og det på trods af det unødvendige heri og at mellemreposer al
drig har indskud. 

Set ud fra byggelovenes forskellige krav om anbringelse af ind
skud, kan kun bestemmelserne herom i byggeloven af 1856 tolkes 
som direkte fordrende denne foranstaltning, idet kravet her om
fatter »ethvert Bjælkelag, der adskiller Etager med Beboelseslei
lighedern, efter de senere byggelove omfattede kravet bjælkela
gene over og under »enhver Beboelsesleilighed« (byggeloven af 
1871), henholdsvis »Beboelsesrum« (byggeloven af 1889), og i 
hvert fald med baggrund heri kunne indskuddet i hovedreposer 
forventes udeladt. Når det alligevel har været almindeligt at for
syne hovedreposer med indskud og ikke mellemreposer, og dette 
forhold så vidt vides ikke har givet anledning til administrativt 
udstedte bestemmelser, må det helt enkelt skyldes brugen af ind
skudsdækket som arbejdsplatform i byggeperioden, hvor en fast 
afdækning af hovedreposens bjælkelag er langt mere nødvendig 
end hvad tilfældet er for mellemreposerne, og at merudgiften ved 
at etablere indskud har været af en ringe størrelsesorden i forhold 
til besværet med at tildanne og fastsømme en midlertidig afdæk
ning på hovedreposerne. 

Hvad angår dimensionering af mellemreposernes bjælkelag, 



var disse underlagt de almindeligt gældende dimensioneringsreg
ler for bjælkelag, og det vil sige, at de er udført af 6 x 6 tommer 
tømmer, som efter byggelovene var den mindste tilladelige di
mension, og det på trods af deres almindeligvis ringe udstræk
ning, som langt understeg »grundspændet« efter kravene til di
mensionering af bjælkelag. Først med bygningskommissionens 
cirkulæreskrivelse af 17. februar 1914 blev der givet tilladelse til at 
udføre mellemreposer med bredder op til 2,5 meter af 5 x 5 tom
mer, og det blev samtidig fastslået at »Hovedreposer i Trapper 
stedse vil være at udføre efter Reglerne for Bjælkelag.« 

Hvad angår reposers/trappevekslers belastningsforhold henvi
ses i øvrigt til afsnittet om udvekslinger foran. 
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Tage 
I den ældre københavnske byggelovgivning fandtes næsten ingen 

bestemmelser om tage; tilsyneladende har der kun eksisteret for

bud mod anvendelse af frilagt træ i gesimser og tagrender. I sam

menligning med bestemmelserne om ydervægge og også etagead

skillelser er det bemærkelsesværdigt få, der omfatter tage, og tra

ditionen tro, var det også her først og fremmest brandmæssige 

forhold, der var anledning til bestemmelsernes fremkomst: de 

store brande i 1728 og 1795. 
For tages vedkommende var Københavns byggelov af 1856 der

for udtryk for en betydelig skærpelse, idet stort set alle betydende 

forhold vedrørende deres udformning og udførelse blev omfattet 

af loven: der blev fastsat en størst tilladelig taghældning og givet 

bestemmelser om art, mængde og størrelse af opbygninger over 

dette tagprofil, der blev opstillet krav til mindstedimension af 

tagværkstømmer og givet regler for dets dimensionering i forhold 

til spændvidde, der indførtes krav om brug af ubrændbare tag

dækningsmaterialer og om anbringelse af tagrender og nedløbs

rør på alle bygninger; forbud fra den tidligere lovgivning mod 

brug af frilagt træ i gesimser, render osv. blev gentaget og udvidet 

med krav om dækning af tagkvistes flunker med uantændeligt 

materiale. Hertil kom, at også den indvendige side af tage i en vis 

udstrækning blev omfattet af loven, idet der blev krævet » Paneel 

mod Tagskraaningen« som betingelse for indretning af tagetager 

til beboelse. Dette sidste krav såvel som fastsættelse af maksimal 
taghældning havde fra myndighedernes side været opfattet som 

meget presserende at få gennemført, og disse bestemmelser var 

allerede indeholdt i den foreløbige københavnske byggelov af 

1854. 

Selvom næsten alle bestemmelser om udformning og udførelse af 

tage i Københavns byggelov af 1856 var nye i lovgivningsmæssig 

sammenhæng, var de kun i mindre grad udtryk for brud med ud

førelsesmæssig praksis på den tid. Tage havde i århundreder væ

ret opbygget som trækonstruktioner, hvilket også var det forud

satte såvel i denne lov som i de følgende byggelove af 1871 og 

1889. Men i modsætning til etageadskillelser, som også tidligere 

alene havde været trækonstruktioner, men som i de sidste årtier 

af 1800-tallet i en vis udstrækning også blev udført med jern som 

bærende led, fremkom der intet alternativ til træ som konstruk

tionsmateriale til tagværker i det almindelige boligbyggeri før ef

ter I. Verdenskrig. 

Hvor tidligere symmetriske tagformer havde været det norma

le - her bortset fra regulære halvtage og senere ændringer af eksi

sterende tage - blev asymmetriske tagformer det almindelige i kø

benhavnsk boligbyggeri i anden halvdel af 1800-tallet, og som en 

nyskabelse tilkom »Københavnertaget« - direkte foranlediget af 

byggelovgivningen. 
I størstedelen af denne periodes boligmasse er tagene opbygget 

af i hovedsagen ens spærfag, placeret med nogenlunde jævn af

stand svarende tiltagbjælkelagets inddeling, sådan som det hav

de været almindeligt i tidligere tid, og som det var gået i arv fra 



det rene bindingsværksbyggeri. Kun i en del af Københavnerta
gene er dette gamle konstruktionsprincip fraveget ved sammen
stilling af tagflader med indbyrdes afvigende spærinddeling. 

I det tidligere byggeri indgik tagbjælkerne som integreret led i 
spærfagene, men i anden halvdel af 1800-tallet blev det alminde
ligt at sadle spærene over remme hvilende på tagbjælkerne; her
ved frigjordes spærinddelingen fra tagbjælkelagsinddelingen, og 
det lettede opbygningen af hovedgesimser. 

Tagdækningsmaterialet havde tidligere så godt som udeluk
kende været tegl, og tegltaget blev fortsat brugt gennem anden 
halvdel af 1800-tallet, men skiferdækning vandt frem som alter
nativ til dækning med tegl i denne periode, fordi skifertage dels 
var mere tætte og dels ikke fordrede samme grad af vedligehol
delse som tegltage. Dækning af tage med metal, som før havde 
været isolerede fænomener i det almindelige boligbyggeri, blev i 
form af zinkdækning det normale - og i øvrigt eneste tilladte - på 
de næsten vandrette tagflader i Københavnertagene. 

I lighed med tidligere praksis blev spærfagene afbundet oven på 
tagbjælkelaget som den sidste arbejdsproces på afbindingsplad
sen inden tagbjælkelaget skiltes ad for at blive oplagt i bygnin
gen. Spærfagene blev i sin tur også skilt ad og bragt op på tag
bjælkelaget, hvor de igen samledes og rejstes et for et. Under 
rejsningen afstivedes tagkonstruktionen provisorisk med lange 
skråbånd opsat på indersiden af spærene, og de blev igen fjernet 
efter lægtning eller bræddebeklædning. Denne arbejdsproces var 
den almindelige for saddeltage, når ikke ydre omstændigheder 
forhindrede rejsning af hele spærfag; i modsat fald måtte spærfa
gene opstilles stykkevis. I modsætning hertil blev Københavner
tagene oftere opstillet stykke for stykke i forbindelse med opsæt
ning af tagetagens skillevægge; hvilket i øvrigt var en nødvendig
hed, når tagfladernes spærinddeling afveg fra hinanden. 

Tagform 

I Københavns byggelov af 1856 var om tagform bestemt (§ 31): 
»Intet Tag eller nogen Dee! af samme maa danne en større Vinkel 
med Horizontalplanen end 45 Grader. Rygningen af Halvtage 
maa i intet Tilfælde ligge mere end 8 Alen over Facadehøiden, og 
Høiden af andre Tage maa ikke overstige Bygningens halve Dyb
de.« 

Kun to år før var generelt udformede bestemmelser om tagpro
filets størrelse blevet underkastet lovgivning. I den foreløbige 
byggelov af 19. marts 1854 var herom fastsat(§ 1, stk. 2): »Intet 
Tag eller nogen Dee! af samme maa gives en høiere Reisning end 
45 Grader.« 

I den tidligere lovgivning fandtes alene en bestemmelse fra pla
cat af 4. juli 1795, hvorefter brug af »gebrokkent« tag var om ik
ke umuliggjort i praksis, så dog stærkt indskrænkende for maksi
mal udnyttelse af grundens bebyggelighed: »Men naar der bygges 
med gebrokken Tag eller med (muret) Qvist, da maae Bygningen, 
iberegnet det gebrokne Tag eller Qvisten, ikke være høiere, end 
forommeldte 24 Alen. En lige Indskrænkning bør finde Sted i 
Henseende til de Bygninger, som i de smallere Gader opføres ef-
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ter forestaaende første Post, at nemlig, naar paa samme anbrin
ges gebrokken Tag eller Qvist, maae Bygningerne, iberegnet Ta
get eller Qvisten, ikke være høiere, end 18 Alen.« De nævnte høj
der var i placaten fastlagt som største bygningshøjder i gader af 
henholdsvis over og under 18 alens bredde, og om måling af byg
ningshøjden var samtidig foreskrevet, at den skulle regnes til 
»Overkant af Bielken eller Gesimsen« og »foruden Taget«. Med 
udtrykket taget sigtedes til det almindeligt brugte teglhængte sad
deltag, henholdsvis halvtag, med i hovedsagen plane og ubrudte 
tagflader og en traditionelt fastlagt hældning på omkring 50 gra
der. Denne tagform var fast indarbejdet i det tidligere byggeri, og 
de størrelser af tage, der herved fremkom ved de normale hus
dybder, var velkendte, og således var der efter lovgivningsmæssig 
praksis på den tid ikke anledning til at give nærmere forskrifter 
herfor. 

Som så mange andre af bestemmelserne i Københavns byggelov 
af 1856 repræsenterede bestemmelserne om tagform en ind
skrænkning af de byggendes frihed ved fastsættelse af øvre græn
ser, men når loven også blev et brud med håndværksmæssig tra
dition ved fastlæggelse af 45 grader som største taghældning, 
skyldtes det den foreløbige byggelov fra 1854 og dens særlige for
udsætninger. Denne foreløbige lov var direkte foranlediget af ko
leraepidemien i 1853, og med den hurtigt fremvoksende bebyggel
se på det tidligere demarkationsareal mente man ikke at kunne 
afvente ikrafttrædelsen af den egentlige byggelov, som havde væ
ret under udarbejdelse siden 1852. Baggrunden for bestemmelser
ne i loven fra 1854 var alene »sanitaire Hensyn«, og fastlæggelsen 
af 45 grader som maksimal taghældning skyldtes ønsket om mere 
lys og luft i den fremtidige københavnske bebyggelse, end der var 
i byen bag voldene. 

Man var fra lovgivernes side nok ude efter en generel sænkning 
af taghøjden i forhold til gældende praksis, men det var især høj
den af bagmure, man ønskede nedbragt, fordi de - med deres pla
cering i skel - mere end noget andet forhindrede lysets og luftens 
adgang til gårdrummene. Traditionelt var højden af bagmure 
alene bestemt ved skæringen medtagfladen, og højden var derfor 
direkte afledt af bygningsdybden; højden af sådanne mure havde 
ikke tidligere været i lovgivernes søgelys, og for ikke at krænke 
den herskende opfattelse af byggefriheden unødigt, valgtes i den
ne omgang at fastlægge en maksimal taghældning, hvorved tag
højder generelt og således også bagmurshøjder specielt blev ned
sat. Til gengæld blev taghældningen presset mest muligt under 
indtryk af de omstændigheder, der var den direkte anledning til 
denne foreløbige byggelovs fremkomst. 

Som en logisk følge af det oprindeligt tilsigtede tilkom i bygge
loven af 1856 fastsættelse af en størst tilladelig bagmurshøjde, 
idet det heri blev bestemt, at halvtages rygning ikke måtte ligge 
mere end 8 alen over facadehøjden uanset husdybde. Men at em
net var ømtåleligt, fremgår af den lovforberedende kommissions 
argumentation for bestemmelsen, idet der her ikke blot var hen
vist til de sundhedsmæssige aspekter, men også til konstruktive 
hensyn: » ... fordi en større Høide her overhovedet let giver en 
usikker og mindre solid Construction.« Denne ekstra underbyg
gelse af bestemmelsens berettigelse forekommer dårligt valgt, 



idet det jo netop var op til lovens givere yderligere at opstille så
danne styrkemæssige krav til konstrnktioner og deres udførelse, 
at stabiliteten sikredes. 

Selvom man altså i byggeloven af 1856 satte absolutte grænser 
for højden af bagmure, ændrede man ikke den en gang fastlagte 
største taghældning på 45 grader, og det på trods af at 45 graders 
taghældning måtte anses som værende grænsen for forsvarlig 
håndværksmæssig udførelse af det almindeligt brngte teglhæng
te tag. Det var et brnd med den praksis, den lovforberedende 
kommission i øvrigt lagde til grnnd for udformningen af bestem
melserne i byggeloven af 1856, idet traditionel forsvarlig udførel
se var den ledetråd, som ellers blev fulgt. 

Byggeloven for købstæderne af 1858 imødekom derimod i 
højere grad håndværksmæssig praksis på dette punkt. Heri var 
størst tilladelig taghældning sat til 50 grader; i øvrigt var største 
højde af halvtage ligesom i Københavns byggelov af 1856 fastlagt 
til 8 alen over facadehøjden. Det var dog ikke hensynet til tradi
tionel forsvarlig udførelse af (teglhængte) tage, der var baggrnn
den for fastlæggelse af en større taghældning i byggeloven for 
købstæderne, men hvad der kan betegnes som en politisk handel i 
Landstinget. I lovudkastet, der blev forelagt Rigsdagen, var 45 
grader fastsat som størst tilladelig taghældning med Københavns 
byggelov af 1856 som model, men samtidig var i udkastet til loven 
knyttet en bestemmelse, som ikke fandtes i Københavns bygge
lov, hvorefter der på amtsplan kunne dispenseres for taghældnin
ger helt op til 60 grader. Det fremgår ikke af motiverne til lovud
kastet med hvilken begrnndelse, denne dispensationsmulighed 
var indføjet, og den forekommer umiddelbart mærkværdig, idet 
fastsættelsen af 45 grader som størst tilladelig taghældning netop 
begrnndedes med, at » ... der ikke skjønnedes at være nogen 
Grnnd til i denne Henseende at foreskrive andre Regler for Kjøb
stæderne end for Kjøbenhavn.« Men det forhold, at dispensa
tionsmuligheden op til 60 graders taghældning nu en gang fand
tes i udkastet, medførte, at der fremstod tilhængere såvel som 
modstandere - og de mødtes i fastsættelsen af 50 grader som 
maksimal taghældning uden mulighed for dispensation på amts
plan! 

Frederiksbergs byggelov af 1858 havde præcis de samme be
stemmelser om tagform som Københavns byggelov af 1856; her 
havde ikke været stillet dispensationsmulighed i sigte i lovudka
stet, som i øvrigt på så at sige alle områder var identisk med Kø
benhavns byggelov af 1856, og der blev derfor heller ingen ænd
ring i forhold til Københavns byggelov. Det har også været af be
tydning herfor, at den foreløbige byggelov af 1854 omfattede 
størstedelen af Frederiksbergs kommunes areal, og at der derfor 
allerede fandtes bestemmelse om 45 grader som størst tilladelig 
taghældning. 

Den supplerende bestemmelse i Københavns byggelov af 1856 i § 
31, at» ... Høiden af andre Tage maa ikke overstige Bygningens 
halve Dybde«, kan udfra en nutidig betragtning forekomme 
unødvendig, fordi formuleringen af det overordnede krav (at in
tet tag eller nogen del af samme må danne en større vinkel med 
vandret end 45 grader) sammenholdt med lovens højdebestem
melser i øvrigt, umiddelbart giver det maksimale bygningsprofil. 
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Men denne supplerende bestemmelse var da heller ikke udformet 
med specielt sigte mod tage på bygninger, som fyldte lovens ram
mer ud, men mod tage i almindelighed. Fra den lovforberedende 
kommissions side var bestemmelsen motiveret således: »Vilde 
man nemlig indskrænke sig til kun at begrænse Tagenes Ud
strækning derved, at deres Reisning ikke maatte overstige 45 
Grader, kunde man, under Anvendelsen af saakaldte Halvtage, 
erholde Rygningen beliggende hele Bygningens Dybde over det 
øverste Bjælkelag, ligeledes kunde man, ved ikke at lægge Ryg
ningen over Midten af Bygningen, anbringe denne i en Høide 
over det øverste Bjælkelag, som ikke i Almindelighed bør ind
rømmes. Det er denne Begrændsning, som er tilsigtet ved den 
skete Tilføielse i Paragraphen.« 

Den tilsyneladende modstrid mellem de generelle bestemmelser 
om tages udformning og største størrelse og motiveringen for den 
supplerende bestemmelse om »Høiden af andre Tage«, skal ses 
på baggrund af tidens opfattelse af begrebet: taget, der var en 
sammenblanding af taget som form og som konstruktion. At det 
var på baggrund af den konstruktive opfattelse af begrebet, den 
supplerende bestemmelse skulle ses, fremgår af, at der tales om 
højden af taget over det øverste bjælkelag; derimod sigtede be
stemmelserne om maksimal taghældning på 45 grader og om 
største højde af halvtage først og fremmest mod tage som form 
og dermed som del af det maksimalt tilladelige bygningsprofil i 
forbindelse med lovens bestemmelser om bygningshøjde. 

På grund af denne tvetydighed i begrebsdannelsen og den 
manglende harmoni mellem bestemmelserne og deres moti
vering, og fordi bygningshøjden var fastlagt som afstanden mel
lem fortov og overkant af hovedgesims, fremkom et indirekte 
forbud mod brug af trimpelkonstruktioner i saddeltage med 
størst tilladelig hældning på 45 grader. Derimod kan der af be
stemmelserne ikke udlæses et sådant forbud for halvtages ved
kommende, idet der ikke var givet begrænsning af sådanne tages 
konstruktionshøjde, men kun af deres højde i betydningen: form 

.. - og det på trods af at netop fastsættelsen af en størst tilladelig 
højde i denne betydning også var motiveret udfra konstruktive 
hensyn, som det foran er omtalt. 

I en tid hvor man af æstetiske grunde ønskede bygningers ga
defacader afsluttet med hovedgesimser så høje som muligt, var 
en sådan begrænsende virkning af lovgivningen sikkert ikke til
sigtet, og senere godkendtes da også i praksis tagkonstruktioner 
med trimpel mod gade og 45 graders hældning, selvom også kon
struktionshøjden herved oversteg halv bygningsdybde, når blot 
det maksimalt tilladelige bygningsprofil ikke blev overskredet. 

Som de generelle bestemmelser om form og størrelse af tage var 
udtrykt i byggeloven af 1856, gik de igen i byggelovene af 1871 og 
1889. Men med byggeloven af 1871 indførtes det såkaldte gesims
tillæg, hvorefter gadefacader kunne opføres med 1 alen - i sær
lige tilfælde og efter ansøgning 2 alen - høje trimpelmure over i 
øvrigt gældende største bygningshøjde. Det blev herved nødven
digt at indføre en definition afbygningshøjden, som var uafhæn
gig af hovedgesimsen, og efter byggeloven af 1871 regnedes byg
ningshøjden som afstanden mellem fortov og overside af tag
bjælkelaget. 
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Fig. 7.01. A og B - eksempler på udformning af asym
metriske saddeltage med trimpel mod gade efter ek
sakt fortolkning af byggelovenes supplerende bestem
melse at højden af »andre tage« ikke måtte overstige 
halv husdybde. C - asymmetrisk saddeltag med trim
pel mod gade og med 45 grader hældende tagflader; 
højdeforøgelsen på grund af trimplen modsvarer den 
højdeforøgelse taget ville få, hvis husdybden øgedes 
med trimpelhøjden. 

Med indførelsen af gesimstillægget og den ændrede beregning 
af bygningshøjden i byggeloven af 1871 fik den supplerende be
stemmelse, at højden af »andre Tage« ikke måtte overstige halv 
bygningsdybde, aktualitet i alle tilfælde, hvor der blev gjort brug 
af gesimstillægget ved størst tilladelige bygningshøjde: Ved af
sætning af 45 grader hældende tagflader fra henholdsvis gårdfa
cade og forhøjet gadefacade placeredes tagryggen automatisk 
forskudt for bygningens midtlinie, og højden af taget målt fra 
tagbjælkelaget oversteg således halv bygningsdybde. Både efter 
lovens bogstav og de til grund liggende motiver var der altså ikke 
tvivl; enten måtte den ene eller begge tagflader i sådanne asym
metriske trimpeltage have en mindre hældning end 45 grader (fig. 
7.01). Det er klart udtrykt i »Haandbog i Bygningslovgivningen 
for København og Frederiksberg«: »Derimod kan Reglen (at tag
højden ikke må overstige halv bygningsdybde) faa Betydning, 
naar der gøres Brug af Gesimstillægget, idet der da ikke fra Ge
simsen kan afsættes et 45 Grader Vinkel tag, men maa ske en For
mindskelse enten af Tagfladens Rejsning eller af Tagets Højde.« 
Denne opfattelse af bestemmelsen var gældende på tidspunktet 
for håndbogens udgivelse - 1928 - og havde været det siden frem
komsten af byggeloven af 1889. Men i den forudgående periode 
var bestemmelsen blevet administreret forskellig alt efter ved
kommende bygningsinspektørs mere eller mindre pragmatiske 
holdning til eksakt fortolkning af byggeloven. Man vil derfor 
kunne finde bygninger fra denne tid, hvor der er gjort brug af ge
simstillægget mod gade, og hvor begge tagflader alligevel har 45 
graders hældning. Byggeteknisk set synes en afslappet holdning 
over for bestemmelsens eksakte fortolkning også at være velbe
grundet, fordi størst mulig taghældning er at foretrække; og 
hvad angår dagslysforholdene i gaden, er det i al væsentlighed ge
simstillægget, der har forringende effekt, og ikke den 45 graders 
taghældning. I øvrigt var der jo ingen lovmæssigt fastsat øvre 
grænse for saddeltages højde - uendelig tykke huse gav automa
tisk uendelig høje tage - og den højdeforøgelse et sådant tag får 
med 45 grader hældende tagflader i forbindelse med gesimstillæg 
mod gade på 1-2 alen, modsvarer den højdeforøgelse af taget en 
1-2 alen større husdybde giver, som det ses af fig. 7.01 C. 

Baggrunden for bestemmelserne om størst tilladelig taghældning 
på 45 grader og begrænsningen af halvtages højde til højst 8 alen i 
byggeloven af 1856 var først og fremmest hensynet til lys og luft i 
den fremtidige københavnske bebyggelse; og det var samme ar
gumenter, der lå bag lovens fastsættelse af største bygningshøjde 
som værende lig gadebredden tillagt en fjerdedel, dog højst 25 
alen. Med dette sæt af bestemmelser var der således givet et noget 
nær entydigt maksimalt bygningsprofil, som ihvertfald hvad høj
der angik, klart sigtede mod at undgå sådanne bebyggelsesfor
hold, som den eksisterende by bag voldene var præget af: her var 
det ikke ualmindeligt, at bygninger var op mod dobbelt så høje, 
som gaden var bred. 

I den lovforberedende kommissions motivering for fastlæggel
se af et konstant forhold mellem gadebredde og bygningshøjde 
siges det: »Da meget høie Bygninger paa en skadelig Maade be
røve de omliggende Biendomme Lys og Luft, er man allerede af 
denne Grund, og uden Hensyn til det Farlige i Ildebrandstilfælde, 
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overalt enig i, at Bygningshøiden paa en eller anden Maade maa 
begrændses.« Hvorefter forskellige fremgangsmåder diskuteres, 
og det konkluderes: »Naar alle Omstændigheder saaledes sam
menholdes, kan man neppe bestemme Grændserne for Bygnings
høiderne bedre, end ved at gjøre dem afhængig af Gadens Brede, 
hvortil Bygningen ligger.« Og der nås enighed i kommissionen 
om, dels at den maksimale bygningshøjde ikke må overstige 25 
alen, og dels at den tilsvarende gadebredde skal være mindst 20 
alen; herefter er argumentationen for det konstante forhold mel
lem gadebredde og bygningshøjde klar: » ... naar det erkjendes 
rigtigt, at fastsætte en Bygningshøide af 25 Alen til en Gadebred
de af 20 Alen, maa det ogsaa være rigtigt at fastsætte en Byg
ningshøide af 25 Fod til en Gadebredde af 20 Fod, eller en Byg
ningshøide af 25 Treqvarterer til en Gadebrede af 20 Treqvarterer 
o.s.v., eller med andre Ord at Forholdet 514 mellem Bygningshøi
den og Gadebreden bør bibeholdes saalænge, indtil en Stands
ning af andre Hensyn bliver nødvendig. Saaledes vilde meget høie 
Huse frembyde Vanskeligheder i Ildebrandstilfælde, ligesom 
meget smalle Gader i flere Henseender ere forkastelige. Derved 
bestemmes naturligen et Maximum og et Minimum saaledes som 
det er fastsat i Udkastet, men imellem disse yderste Grændser 
skjønnes ingen Grund til en Afvigelse fra de.t engang som rigtigt 
antagne Forhold.« 

På trods af den så absolut fremførte argumentation for fast
sættelse af en største bygningshøjde indeholdt lovforslaget og se
nere også loven en bestemmelse, hvorefter bygningshøjden allige
vel kunne øges over det fastsatte maksimum (§ 32): »Naar et Tag 
gives en mindre Reisning, end det ifølge§ 31 maa have, kunde de i 
§ 28 fastsatte Bygningshøjder forøges med Halvdelen af den 
Størrelse, som Tagrygningen derved kommer til at ligge lavere.« 

Hovedargumentet for at indføre denne bestemmelse i loven var 
at få nedbragt højden af bagmure mest muligt. Nu var der netop 
fastsat en største højde af bagmure, dels ved bestemmelsen om 
maksimalt 45 graders taghældning og dels ved fastlæggelse af 
halvtages største højde uanset husdybde til 8 alen over i øvrigt til
ladelig bygningshøjde, og man skulle således mene, at enten måt
te denne øvre grænse anses for værende forsvarlig, eller også 
måtte den yderligere sænkes. Dette synspunkt fremførtes da også 
af modstanderne af at indføre en bestemmelse i loven, hvorefter 
de en gang fastlagte største bygningshøjder, som der var argu
menteret så kraftigt for, alligevel kunne øges. Men denne meget 
fornuftige argumentation vandt ikke gehør blandt den del af den 
lovforberedende kommissions medlemmer, der havde affattet 
bestemmelsen, og oven i købet var bestemmelsen fra forslagsstil
lernes side motiveret udfra de maksimale størrelser af bagmure, 
som de selv havde været med til at fastlægge: »I en 20 Alen bred 
Gade ligger Rygningen af et Sidehus, der er 10 Alen dybt, 33 Alen 
over Grundens Niveau, eller i en ofte stor Længde strækker sig en 
33 Alen høi Muur langs en ofte 4 a 5 Alen smal Gaardsplads, 
medens mod den 20 Alen brede Gade Formuren kun maa være 25 
Alen. Enhver Sænkning af denne Høide vil derfor virke velgjø
rende, og det er af den Grund, at det er foreslaaet at indrømme et 
Tillæg til Formurens Høide, lig Halvdelen af det, som Rygningen 
sænkes.« Hertil føjedes så yderligere argumenter, som var egne
de til at stille bestemmelsen i et gunstigt lys: »Derved kan det des-



uden ofte blive muligt for den Byggende at naae Etagehøjder, 
som han ellers ikke kunde have, en Frihed, som det i øvrigt natur
ligviis beroer paa ham selv, om han vil benytte.« og »Ogsaa mod 
Gaden vil den foreslaaede Sænkning af Rygningen udøve en god 
Indflydelse, thi foruden at man utvivlsomt erholder et friere 
Luftrum, faaer man ogsaa derved mere Lys, naar der tages Hen
syn til Solens daglige Middelhøide.« og »Endelig tør det heller ik
ke oversees, at man ad denne Vei indrømmer Bygmestrene en Lei
lighed til at gjøre noget mere ud af en Bygningsfacade, end ellers 
vilde kunde blive Tilfældet, idet der næsten altid mangler den for 
en passende Gesims fornødne Plads over de øverste Vinduer, 
hvilken derimod ved Hjælp af den Indrømmelse, der indeholdes i 
dette Forslag, let vilde kunde skaffes tilveie.« 

Som det fremgår af argumentationen, var der åbenbart tale om 
en »vidunderparagraf«, som både ville medføre hygiejniske og 
arkitektoniske gevinster, når den fulgtes. 

Bestemmelsen i § 32 blev således heller ikke udsat for diskussi
on ved behandlingen af lovudkastet hverken i Borgerrepræsenta
tionen eller i Rigsdagen. Tilsyneladende havde ingen forudset det 
mere negative resultat af bestemmelsens anvendelse senere hen: 
at den enten medførte en ekstra normaletage i stedet for en tag
etage til beboelse, eller sikrede en ellers tvivlsom kælderetage til 
beboelse. Og dog - i hvert fald en person, tømrermester Kayser, 
der både sad i den lovforberedende kommission, i Borgerrepræ
sentationen og i ·Folketinget, må have vidst bedre: efter lovens 
vedtagelse blev den offentliggjort bl.a. i »Quartalsberetninger fra 
Industriforeningen« med tilknyttede kommentarer af tømrerme
ster Kayser, og om bestemmelsen i§ 32 hedder det: »Med denne§ 
formindskes meget den Ulempe, som Indskrænkningen af Byg
ningshøiden i smalle Gader efter§ 28 foraarsager Huuseierne der. 
Ved at sænke Tagrygningen f.Ex. 6 Alen kan man forøge Byg
ningshøiden med 3 Alen, og derved bringe denne til at blive 18 
Alen i Gader, der ikkun ere 12 Alen brede. En Bygnings Inddeling 
i Etager lettes ogsaa meget ved denne Bestemmelse, da man let 
kan skaffe en manglende Høide tilstede, naar denne ikke er stor, 
ved at sænke Rygningen dobbelt saa meget.« Ikke et ord om mu
ligheden for større rumhøjder end de minimalt fordrede 4 Alen, 
eller om »at gjøre noget mere ud af en Bygningsfacade, end ellers 
vilde kunde blive Tilfældet«, for slet ikke at tale om det grund
læggende argument for bestemmelsen at få sænket højden af 
bagmure; men alene en anvisning på hvorledes »ulemperne« ved 
den lovgivning han selv havde været stærkt medvirkende til, kun
ne undgås. 

Det forekommer imidlertid usandsynligt, at tømrermester 
Kayser skulle have været den eneste, der så disse muligheder i 
brugen af bestemmelsen i § 32 i Københavns byggelov af 1856. 
Men når bestemmelsen ikke udsattes for kritik under behandlin
gen af lovudkastet, skal det nok ses på baggrund af, at man med 
begrænsningen af bygningshøjden til 5/ 4 af gadebredden kraftigt 
havde beskåret byggeretten på mange af grundene inden for vol
dene, og at man derfor gerne så en bestemmelse indføjet i bygge
loven, hvorefter dette tab kunne mildnes. Når det oven i købet 
lod sig gøre med en bestemmelse som denne, hvorom der kunne 
siges så meget positivt, kunne man ikke ønske sig mere. At be
stemmelsen kunne finde samme anvendelse på »de udenbys 
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Fig. 7.02. A - som bestemmelsen om »2 ned -1 op« af 
lovgiverne var tænkt anvendt. B - som bestemmelsen 
også kunne fortolkes, og som blev det almindelige. 
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Grunde« på den anden side af søerne måtte man tage med, men i 
øvrigt ville bestemmelsen jo netop her, hvor alle nye gader skulle 
være mindst 20 alen brede, og hvor højden af bagmure derfor 
kunne blive hele 33 alen, få sin store hygiejniske betydning. 

Ovenstående kan kun være gætteri, men der er meget, som ta
ler for, at kun ganske få forudså den konsekvens af§ 32, at de se
nere bygninger på Broerne i højere grad blev indrettet med 6 nor
maletager end de 5, som tydeligvis lå til grund for fastsættelsen af 
25 alen som den højst tilladelige bygningshøjde i det fremtidige 
København; enhver, som ellers orkede at gå så langt, kunne jo 
ved selvsyn konstatere, at »byggemanien« på Blågårdens jorder i 
midten af 1850'erne kun i yderst få tilfælde havde medført byg
ninger over 3 etagers højde. Men at denne paragraf også skulle 
medføre, at det fremtidige københavnske byggeri skulle blive 
præget af den særlige tagform, der fik navnet »Københavnerta
get«, havde nok ingen af lovgiverne forudset. 

Som§ 32 i byggeloven af 1856 var tænkt anvendt, skulle den ses 
alene og uden anden sammenhæng med de generelle bestemmel
ser om tagform i § 31 end beregningsmæssige, idet man med ud
trykket »Reisning« havde ment taghældning, og således forestil
let sig, at kombinationen af sænkning af tagrygning og hævning 
af facademur blot ville medføre tage med lavere hældning, som 
det eksempelvis er illustreret i fig. 7.02 A. Men ordet »Reisning« 
brugtes også i betydningen taghøjde, og herved bragtes en for
tolkningsmulighed ind i bestemmelsen, når den sås i nærmere 
sammenhæng med de generelle bestemmelser om størst tilladelig 
taghældning på 45 grader. Således ville § 32 også kunne medføre 
brudte tagflader, hvoraf nogle havde den maksimalt tilladelige 
hældning, og andre var fladere, som vist i fig. 7.02 B 

At det ikke var tilsigtet, at§ 32 skulle medføre sådanne tagfor
mer, fremgår klart af bygningsmyndighedens nægtelse af god
kendelse af byggeprojekter hvori de forekom. Københavns byg
ningskommissions flertal havde som begrundelse det klare stand
punkt, at »Reisning« var at forstå som taghældning, og dette 
synspunkt støttedes af Justitsministeriet som øverste myndighed. 
Men presset fra de der mente, at denne holdning var lovstridig, 
når bestemmelserne om tagform og størrelse betragtedes under 
et, voksede sig så stort gennem 1860'erne, at først bygningskom
missionens flertal og senere Justitsministeriet (ved skrivelse af 15. 
juli 1870) overgik til at anerkende ordet »Reisning« i betydningen 
højde og således lovliggøre den fortolkning af§ 32, hvorefter tag
fladerne kunne udføres brudte. 

I konsekvens heraf ændredes ordet »Reisning« til det bedre 
dækkende » Høide« i den i øvrigt fuldstændig enslydende be
stemmelse i Københavns byggelov af 1871 - denne lovs § 27 - for 
det siger sig selv, at en sådan bestemmelse med så indlysende for
dele for de byggende ikke kunne udgå af loven, selvom den havde 
medført en tagform, der var utilsigtet, og selvom det havde vist 
sig, at de tilknyttede argumenter for dens indførelse ikke havde 
vist sig holdbare i praksis. Kun i de færreste tilfælde var højde
forøgelsen blevet anvendt til større etagehøjderend de minimalt 
fordrede 4 alen; med brugen af brudte tagflader var den i for
vejen tvivlsomme gevinst i form af mere lys og luft i gaderne ble
vet minimeret, og endelig havde det vist sig, at bygmestrene ikke 
havde benyttet højdeforøgelsen til at udføre »passende Gesim-
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Fig. 7.03. ·Københavnertaget. 

ser« i den ndstrækning, man havde håbet på, Dette sidste forhold 
havde den virkning, at det med byggeloven af 1871 blev tilladt 
yderligere at øge bygningshøjden med 1 og efter ansøgning med 2 
alen, dog kun for gadefacaders vedkommende - det såkaldte »ge
simstillæg«, 

Med Københavns byggelov af 1871 var der således givet den 
lovmæssige baggrund for brugen af det asymmetriske tagprofil, 
der siden benævntes »Københavnertaget« - fig, 7.03. 

I 1860'ernes københavnske byggeri havde man altså kunnet 
iagttage den mest sandsynlige brug af bestemmelsen om øget byg
ningshøjde ved sænkning af tagrygningen, nemlig at anvende 
højdeforøgelsen til opnåelse af en ekstra normaletage på bekost
ning af den mindre anvendelige høje kælder, Med indførelsen af 
gesimstillæget blev tagetagen bedre udnyttelig end ellers, og det 
kan da ikke undre at 1870'ernes og 1880'ernes københavnske byg
geri i stigende omfang blev udstyret med Københavnertage. Lov
givningsmæssigt blev resultatet heraf, at man i Københavns byg
gelov af 1889 fik indføjet den bestemmelse, at der herefter højst 
måtte indrettes 6 etager til beboelse - der kunne selvfølgelig ikke 
være tale om at ændre på de en gang hævdvundne rettigheder til 
at overskride den i øvrigt fastsatte bygningshøjde; på denne måde 
gik man ikke de byggendes interesser altfor nær, idet man jo i 
praksis blot fordrede, at nederste etage, som lå i plan med ter
ræn, skulle være indrettet til erhvervsformål. 

I Frederiksbergs byggelov af 1858 og i byggeloven for købstæder
ne fra samme år var indeholdt samme mulighed for at øge byg
ningshøjden ved sænkning af tagrygningen, og både på Frede
riksberg og i købstæderne kan de samme virkninger af bestem
melsen ses: højere bygninger kronet af brudte tage. Men det 
asymmetriske tagprofil er langt fra så fremtrædende som i Kø
benhavn. For Frederiksbergs vedkommende skyldes det, at ge
simstillægget først tilkom i Frederiksbergs byggelov af 1890, og at 
der samtidig indførtes den bestemmelse, at højst 5 etager måtte 
indrettes til beboelse; der var således ikke på Frederiksberg sam
me økonomiske fordele forbundet med brugen af det asymmetri
ske tagprofil, og når det forekommer brugt er det betinget af 
æstetiske hensyn. Det gælder også for købstæderne, at evt. brug 
af Københavnertaget er æstetisk begrundet; gesimstillægget blev 
aldrig introduceret i byggeloven for købstæderne. 

Som bestemmelserne om tagform og -højde i de københavnske 
byggelove af 1856'og 1871 var udformet, sigtedes der klart mod to 
typer af tage: saddeltaget med højst 45 graders hældning og sene
re Københavnertaget samt de halve udgaver heraf på bygninger i 
skel. Selvom der ikke direkte var opstillet forbud mod brug af an
dre tagformer, var det i praksis næsten umuliggjort ved bygnings
myndighedens faste håndhævelse af den ordrette fortolkning af 
bestemmelserne. 

Da Københavns byggelov af 1856 blev til, var der en udbredt 
opfattelse af stejle tage som værende uskønne, og det var derfor 
ikke kun sanitære og konstruktive hensyn, der lå til grund for 
fastsættelsen af 45 grader som maksimal taghældning. Men i ti
den efter fremkom andre æstetiske værdinormer, og som et resul
tat heraf også ønsket om tilladelse til brug af andre tagformer -
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især Manzarttage. Ganske vist fandtes både i byggeloven af 1856 
og af 1871 mulighed for dispensation fra de generelle bestemmel
ser, når den ønskede anderledes tagform holdtes inden for det 
maksimalt givne bygningsprofil ifølge lovenes bestemmelser her
om. Men alle forsøg på at bruge denne dispensationsmulighed i 
forbindelse med det almindelige boligbyggeri blev effektivt brem
set af bygningskommissionen med henvisning til den supplerende 
bestemmelse, at højden af »andre tage« ikke måtte overstige byg
ningens halve dybde regnet fra tagbjælkelaget. 

I begyndelsen af 1870'erne blev landets øverste bygningsmyn
dighed, justitsministeriet, draget ind i diskussionen. Efter en 
grundig og langvarig behandling af spørgsmålet - bl.a. indhente
des udtalelser fra Kunstakademiet om berettigelsen æstetisk set 
af manzarttage på høje bygninger - nedkom ministeriet med en 
afgørelse (skrivelse af 14. marts 1874), som delte sol og vind lige: 
dels medgav man herfra brugen af manzarttage i almindelighed, 
men samtidig opstilledes sådanne betingelser herfor, at resultatet 
for de byggende blev mindre udnytteligt areal; bl.a. måtte ge
simstillægget ikke anvendes, og det øverste tagrum skulle være 
uudnyttet. 

Det kan udfra en nutidig betragtning synes mærkværdigt, at 
det på den ene side var tilladt at overskride det generelt gældende 
maksimale bygningsprofil ved anvendelse af bestemte tagformer, 
men på den anden side forbudt at anvende andre tagformer selv
om man herved holdt sig inden for det maksimale bygningsprofil. 

Men også i samtiden forundredes man over dette misforhold, 
og i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget til den senere 
byggelov af 1889 fremkom megen og berettiget kritik af de gæl
dende bestemmelser om tagform. Således kunne man eksempel
vis se de urimelige forhold tydeliggjort i »Den Tekniske Forenings 
Tidsskrift« 1879 ved en illustration (fig. 7.04) ledsagende en arti
kel af Ingeniørkapitajn E. J. Sommerfeldt: »Hvilke almindelige 
Bestemmelser bør en Bygningslov indeholde?« Resultatet af det
te og mange lignende angreb på de lovgivningsmæssige forhold 
vedrørende tagformer blev, at der i Københavns byggelov af 1889 
blev indføjet den bestemmelse: »Andre Tagformer ere dog tillad
te, naar man ved deres Anvendelse holder sig indenfor det Byg
ningsprofil, der er givet ved §§ 15-20.« 

Hermed var bygningskommissionens censurerende beføjelser 
ophævet og de byggende stillet frit i valgetaftagform. Men bru
gen af andre tagformer end netop de, der lå til grund for fastlæg
gelse af maksimalt bygningsprofil, medførte uundgåeligt mindre 
etageareal alt andet lige. Det var derfor i første omgang kun i en 
mindre del af etageboligbyggeriet denne frihed i valg af tagform 
blev benyttet, og først i det generelt set mindre hårdt udnyttede 
boligbyggeri omkring og efter århundredeskiftet sås virkningerne 
af det frie valg aftagform i større udstrækning. 

Efter bestemmelserne om tagform i Københavns byggelove af 
1856 og 1871 var der således sat ret snævre grænser for tages ud
formning, og i kombination med bestemmelserne om største byg
ningshøjde var dermed givet maksimale bygningsprofiler. Her
over måtte kun opføres skorstene og i øvrigt lovbefalede brand
kamm,e og anbringes tagkviste efter faste regler for deres størrelse 
og antal og endelig også »Kviste til Varers Opheisning, der kun 



have den dertil fornødne Størrelse«, der, som et levn fra tidligere 
lovgivning, gik igen i alle tre københavnske byggelove fra anden 
halvdel af 1800-tallet. Det var klart udtrykt, at herudover måtte 
de maksimalt givne bygningsprofiler ikke overskrides - heller ik
ke mod »Torve og aabne Pladser« og heller ikke i gader, der var 
bredere end de mindst fordrede 20 (25) alen. Der var ikke knyttet 
dispensationsmulighed til det samlede sæt af bestemmelser om 
størst muligt bygningsprofil, og det betød, at evt. dispensation 
kun kunne gives af justitsministeriet som øverste bygningsmyn
dighed. De byggende som af egen tilskyndelse ville gøre noget ek
straordinært for byens udseende ved at udstyre deres ejendomme 
med sådanne arkitektoniske elementer som tårne og/eller andre 
lignende opbygninger over tilladeligt bygningsprofil, måtte så
ledes indrette sig på at have det ekstra besvær, at.skulle ansøge 
om justitsministeriets godkendelse. Men ikke nok hermed: argu
mentationen skulle fremføres med megen vægt, idet flertallet i 
Københavns bygningskornmission ikke støttede bestræbelserne 
for at højne boligbyggeriets arkitektur på denne måde. Det var 
kun et fåtal af de byggende, der magtede at føre sådanne dispen
sationsansøgninger igennem, og i løbet af 1870'erne fremførtes 
stadig oftere kritik af disse bestemmelser, der så åbenbart var 
skyld i » ... at den Fremmede, der kommer hertil og seer Byen, vil 
kalde dens Udseende tarveligt, næsten fattigt og uskjønt«, som 
det sagdes af en af de stærkeste kritikere, F. Meldahl, under be
handlingen i Borgerrepræsentationen i 1878 af udkastet til den 
senere københavnske byggelov af 1889. 

Den stærke kritik viste sig virksom, og i Københavns byggelov 
af 1889 indførtes en dispensationsmulighed fra de almindeligt 
gældende højdebestemmelser (§ 16): »Bygningskommissionen 
kan tillade, at Trappehuse opføres over den fastsatte Høide. 
Hvor Gadebredden er 30 Alen eller derover, kan Bygningskom
missionen indrømme den samme Tilladelse for Taarnpartier samt 
for Kvist- og Gavlpartier, naar kunstneriske Hensyn taler der
for.« 

Hvad angår den første del af bestemmelsen - at trappehuse 
kunne opføres over den fastsatte bygningshøjde - var det blot en 
stadfæstelse af normal praksis, som den havde formet sig helt si
den begyndelsen af 1870'erne: I 1860'ernes københavnske byggeri 
kunne man se de første spor af det senere så almindelige fæno
men, at køkkentrapper helt eller delvis blev anbragt udskudt fra 
gårdfacaden i særlige udbygninger - trappehuse eller trappetår
ne. Adgangen fra køkkentrappen til tagetagen blev herved be
sværliggjort og i højere grad jo mere køkkentrappen blev skudt 
ud fra gårdfacaden, når samtidig den maksimalt fastsatte byg
ningshøjde ikke måtte overskrides. Imidlertid havde både Kø
benhavns bygningskornmission og justitsministeriet en forståen
de holdning til dette mere praktisk betonede problem, der jo i 
øvrigt var begrænset til bebyggelsens gårdsider, og ansøgninger 
om forhøjelse af trappehuse over størst tilladelige bygningsprofil 
blev ret hurtigt af formel karakter. Det var derfor helt naturligt at 
optage en sådan generel dispensationsmulighed i Københavns 
byggelov af 1889. Når det dog stadig var et dispensationsanlig
gende, og der ikke blot blev givet almindelig tilladelse til forhøjel
se af trappehuse f.eks. inden for visse nærmere fastsatte grænser, 
må det forklares ved myndighedernes dobbelttydige holdning til 
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beboelse i tagetager: på den ene side ville man ikke forbyde bebo
else i tagetager som supplement til lejlighederne under og i form 
af rum til tjenestefolk, men på den anden side så man gerne et di
rekte forbud mod indretning af selvstændige beboelseslejligheder 
i tagetager; det var der dog ikke politisk mulighed for, og man 
søgte derfor at besværliggøre det mest muligt - uden at det dog 
lykkedes. 

Hvad angår den virkelige nyskabelse i § 16 i Københavns byg
gelov af 1889- muligheden for at udstyre boligbyggeriet med tår
ne, kvist- og gavlpartier over størst mulige bygningsprofiler - var 
det tilknyttede forbehold: at kunstneriske hensyn skulle tale der
for, uden egentlig begrænsende virkning, men der var hermed gi
vet bygningskornmissionen en vis censurerende beføjelse i hæn
de. Det var jo netop kunstneriske hensyn, der havde bevirket kri
tikken mod de ældre, rigoristiske bestemmelser og deres faste 
håndhævelse; og hvor ville man overhovedet kunne forestille sig, 
at kunstneriske hensyn ikke talte for anbringelse af et tårn, et 
kvistparti eller en særlig formet gavl? Som de arkitektoniske ide
aler havde udviklet sig, var det utænkeligt at bygningskornmissi
onen i 1890'erne kunne gå imod anvendelsen af sådanne opbyg
ninger, men nok gøre sin indflydelse gældende i henseende til 
størrelse og/eller udformning. Denne dispensationsmulighed 
blev benyttet i stort omfang, og den fik umiddelbart større indfly
delse på Københavns »taglandskab« end den samtidig givne tilla
delse til brug af andre tagforrner end saddeltaget og københav
nertaget; men i modsætning til tilladelsen til brug af andre tagfor
rner, som jo skulle holdes inden for størst tilladelige bygningspro
filer, var der som regel også forbundet mere udnytteligt etage
areal med tilføjelse af tårn-, kvist- og gavlpartier over størst tilla
delige bygningsprofiler. 

Som det fremgår af dispensationsbestemmelserne i § 16 i Kø
benhavns byggelov af 1889, var der ingen foreskrifter af begræn
sende karakter i henseende til størrelse eller udformning af de 
nævnte bygningsdele; det ville have været i strid med de kunstne
riske hensyn, som skulle ligge til grund for opnåelse af dispensa
tion. Derfor fandt de generelle bestemmelser om største hæld
ning og konstruktionshøjde af tage i almindelighed heller ikke 
anvendelse ved udformningen af tage, der afslutter sådanne op
bygninger, og som det kan iagttages rundt om i byen, var der så at 
sige ingen grænser for form eller størrelse af sådanne tage. 

I Frederiksbergs byggelov af 1890 indførtes den samme generelle 
tilladelse til anvendelse af »andre tagforrner« inden for størst op
nåelige bygningsprofiler og de samme muligheder for dispensa
tion fra højdebestemmelserne som i Københavns byggelov af 
1889. Selvom disse bestemmelser udnyttedes i mindst lige så høj 
grad på Frederiksberg som i København, er der dog ikke samme 
skarpe skel mellem bebyggelsen før og efter 1890 på Frederiks
berg. Allerede i det tidligere frederiksbergske byggeri var rnan
zarttage ikke ualmindelige, og heller ikke opbygninger som f.eks. 
tårne savnedes. Men på Frederiksberg var også anderledes forud
sætninger end i København. Ganske vist indeholdt den frederiks
bergske byggelov af 1858 fuldstændig samme bestemmelser som 
de københavnske byggelove af 1856 og 1871, hvad angår største 
bygningshøjde og taghældning, kun gesirnstillægget, der tilkom i 



Københavns byggelov af 1871, fandtes ikke her; men den frede
riksbergske byggelov indeholdt anderledes stramme bestemmel
ser om bebyggelsesgraden end de københavnske. 

Hvor kravet i København var, at V. - senere Y, - af grund
arealet skulle være ubebygget uanset bebyggelsens højde og an
tallet af etager, var kravet på Frederiksberg, at halvdelen af 
grundarealet skulle være ubebygget ved bebyggelse i indtil 2 
etager, for hver etage yderligere skulle det ubebyggede areal øges 
med V. heraf. På Frederiksberg var der derfor slet ikke samme til
skyndelse til at indrette så mange etager som muligt inden for det 
givne bygningsprofil, som tilfældet var i København, og selvom 
man på Frederiksberg typisk indrettede bygningerne med større 
rumhøjder end de mindst fordrede 4 alen, var der alligevel ander
ledes muligheder for at holde sig inden for de lovgivne bygnings
profiler med brug af andre tagformer som manzarttage, eller i 
den samme bebyggelse betjene sig af forskellige bygningshøj
der /antal af etager, og derved opnå »tårnvirkninger« i ønsket 
omfang. 

Også på Frederiksberg fordredes imidlertid dispensation ved 
anvendelse af andre tagformer end de lovfæstede, men på bag
grund af de ovenfor beskrevne bebyggelsesforhold kunne den 
frederiksbergske bygningsmyndighed være langt mere liberal i 
administrationen af dispensationsbestemmelserne end den kø
benhavnske, som jo hele tiden måtte søge at undgå utilsigtede 
virkninger i form af mere udnytteligt etageareal. 

Før fremkomsten af Københavns byggelov af 1856 fandtes ikke 
bestemmelser om tagkvistes størrelse eller placering, og i det tidli
gere københavnske byggeri var tæt placering eller sammenbyg
ning af kviste ofte brugt for at udnytte tagetagen mest muligt. I 
mange tilfælde var kvistene dog tilkommet senere i forbindelse 
med den stadig kraftigere udnyttelse af bebyggelsen inden for 
voldenes faste afgrænsning, og det gælder især de sammenbygge
de kviste, som tit havde karakter af en ekstra etage. 

Med byggeloven af 1856 blev sat grænser herfor, som af samti
den måtte føles generende for byggefriheden, idet der indførtes 
bestemmelser om største størrelse af tagkviste, og deres antal be
grænsedes til maksimalt op mod halvdelen af tagfladernes læng
de. I motiverne til loven er bestemmelserne direkte begrundet i 
begrænsning af tagetagers udnyttelse, men der blev også argu
menteret udfra brandmæssige hensyn, ligesom der henvistes til, 
at tagkviste »hindre Lysets og Luftens Adgang til Gader og Gaar
de«. Som bestemmelserne om tagkviste var udformet i byggelo
ven af 1856 gik de i al væsentlighed igen i de følgende københavn
ske byggelove af 1871 og 1889. 

Om størrelse og placering af tagkviste var i alle de tre aktuelle 
københavnske byggelove enslydende bestemt, at deres største 
bredde udvendig målt ikke måtte overstige 2 alen og 18 tommer, 
at afstanden mellem to tagkviste skulle være mindst så stor som 
bredden af den bredeste, og at afstanden fra endemur til nærme
ste kvist mindst skulle være så stor som kvistens halve bredde. 

I byggeloven af 1856, men ikke i de to følgende, var placerin
gen af tagkviste yderligere fastlagt ved kravet om, at de skulle 
holdes i en afstand af 1 alen og 9 tommer fra forside af ydermure. 

Højden aftagkviste var i byggelovene af 1856 og 1871 kun be-
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stemt ved falsmålet - d.v.s. vinduets højde - som højst måtte væ
re 2 alen, henholdsvis 2 alen og 9 tommer. I byggeloven af 1889 
øgedes største falsmål til højst 2 alen og 15 tommer, og samtidig 
indførtes begrænsning aftagkvistes største udvendige højdemål 
til 3 alen og 12 tommer. 

Fastsættelse aftagkvistes største udvendige bredde til 2 alen og 
18 tommer var udtryk for praktiske hensyn, idet denne størrelse 
svarede til bredden af tidens almindelige 3-fags vindue tillagt tyk
kelsen af flunker, og samtidig var denne bredde afstemt alminde
lig, men ikke direkte lovkrævet spærafstand på ca. 1 Yi alen. 

Lignende hensyn har sandsynligvis været afgørende for fast
læggelsen af 1 alen og 9 tommer som mindsteafstand fra forside 
af kvist til forside af ydermur, idet denne størrelse svarer til, og 
dermed giver almindelig brystningshøjde ved den maksimalt tilla
delige taghældning på 45 grader. Og det var også praktiske hen
syn, der medførte at bestemmelsen gled ud af byggeloven af 1871: 
facadetillægge! på 1 (2) alen, som blev indført med denne lov, 
kunne dårligt forenes med en sådan afstandsbestemmelse, både 
når henses til håndværksmæssig udførelse og effektiv udnyttelse 
af det vundne etageareal, som netop skulle være den tillokkelse 
de byggende havde for at forhøje gadefacaden. I motiverne til 
1871-loven er begrundelsen udtrykt mere diplomatisk: » ... anses 
det uhensigtsmæssigt at foreskrive, hvorlangt Kviste skulle ligge 
fra Ydermuren.« 

Den større falshøjde, som byggeloven af 1871 tillod, var ikke 
skriftligt motiveret ved lovforslagets forelæggelse, men det må 
formodes, at der også i dette tilfælde var tale om tillempning til 
praksis, idet de almindeligt brugte vinduestyper (i 2-fags udgaven 
repræsenteret ved »dannebrogsvinduet«) i mindstestørrelse net
op kunne rummes inden for 2 alen og 9 tommer i højden. Den 
yderligere øgning af størst tilladelige falshøjde i byggeloven af 
1889 må ses på baggrund af dette »netop«, og de 6 tommer større 
falsmål kan kun ses som en naturlig videreførelse af hensigten 
med højdeforøgelsen i byggeloven af 1871. 

Den samtidig i byggeloven af 1889 indførte begrænsning af tag
kvistes største udvendige højdemål var motiveret således: »Det 
sidste Punktum (d.v.s. bestemmelsen om største udvendige højde 
af tagkviste) er tilføiet ved Behandlingen i Ministeriet, der i fore
faldende Tilfælde har savnet den fornødne Bestemmelse i denne 
Henseende; den foreslaaede Regel er stemmende med hvad der i 
Almindelighed iagttages i Praxis.« Denne maksimalhøjdes indfø
relse i _byggelovgivningen sigtede altså ikke mod en begrænsning 
af de almindeligt forekommende størrelseraftagkviste, men ale
ne mod de få tilfælde hvor lovgivningens intentioner ikke var ble
vet fulgt. 

Tagværker 

I det københavnske boligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet 
var tagværker altid udført som trækonstruktioner, ligesom det 
var tilfældet tidligere. Jern som konstruktionsmateriale vandt 
ganske vist frem i denne pe~iode også til tagværker, men ikke i 
boligbyggeriet. Uden at være en betingelse·, var træ også nævnt 
som udgangspunkt for de konstruktive bestemmelser vedrørende 



tagværker i de tre københavnske byggelove, der var gældende i 
dette tidsrum. 

Som det foran er beskrevet, fastlagdes i periodens byggelovgiv
ning for København og ved bygningsmyndighedens faste hånd
hævelse heraf i realiteten kun to tilladelige tagforrner: saddelta
get med maksimalt 45 graders hældning og taget med de brudte 
tagflader - københavnertaget; hvortil naturligvis må føjes de 
»halve« udgaver af disse tagforrner i forbindelse med bebyggelse i 
skel. I kombinationen af traditionsbunden udførelsesrnåde og 
byggelovenes få egentlige konstruktive bestemmelser fremstod 
herved et mindre antal tagkonstruktioner, som de almindeligt 
brugte i boligbyggeriet. 

Materialet 

For tømmer som konstruktionsmateriale var de mere betydende 
parametre dels bestandighed over for fugtangreb, dels de almin
deligt og de størst forekommende dimensioner, og det var især 
med udgangspunkt heri forfattere af bygningsteknisk litteratur 
beskrev det markedsførte tømmer 'og hovedsagelig med hensyn 
til dets egnethed til brug i bjælkelag. Det var herved underforstå
et - om ikke direkte nævnt - at også andre anvendelsesområder 
inden for almindelig husbygning var tilgodeset, fordi bjælkelag 
alt andet lige fordrede de største dimensioner, og i almindelighed 
ansås for at være mest udsat for fugtangreb. Kun undtagelsesvis 
er tørnrners egnethed til tagværker særskilt fremhævet, og i så 
fald da netop på grund af dets uegnethed til bjælkelag. Således 
beskrives i G. Hoffrnanns »Praktisk Veiledning for den vordende 
Bygmester« (1865) de almindeligt forekommende sorter alene 
som bjælkemateriale i den sædvanligt faldende skala fra pom
mersk over sydsvensk til nordsvensk tømmer; og om det nord
svenske tømmer, der under et er betegnet som »sundsvalsk«, an
føres: »Sundsvalsk Tømmer er aldeles ubrugeligt til Bjelker, da 
det ved sin Porøsitet indsuger Fugtigheden fra Ydermurene igjen
nern Bjelkeenderne og inden meget kort Tid kan forraadne. Til 
alt andet indvendigt Brug, som Skillerurnstørnrner og Tagværk, 
er dette Materiale meget godt, det er tillige billigt og har et smukt 
fiirkantet Udseende.« En i princip tilsvarende fremstilling af 
tømmerkvaliteter findes hos K. Kristensen i »Hus bygningslære II 
-Tømrerarbejde« fra 1920: »Til Tagværker bruges ofte det noget 
ringere nordlandske Træ, der ikke fremkornnier i saa store Di
mensioner som det sydsvenske.« Udtrykket »ringere« er i denne 
sammenhæng at forstå på tilsvarende måde som hos Hoffrnann. 

I den mellemliggende periodes byggetekniske litteratur fore
kommer lignende beskrivelser, og som eksponent herfor kan E. J. 
Sornrnerfeldts omtale af tømmer i »Forelæsninger over Huusbyg
ningskunsten« stå, som citeret side 105 og flg. 

Når bortses fra den mindre eller manglende fordring om kerne
fylde, var der reelt kun de mindre dimensionskrav til forskel på 
tømmer til tagværker og tømmer til bjælkelag. Ligesom bjælke
tømmer er spær, hanebånd, skråbånd osv. i almindelighed af fyr 
og kun en mindre del af gran, og efter al sandsynlighed er tag
værkstørnrner ligeledes fortrinsvis importeret fra Sverige. Det er 
sædvanligvis også tildannet ved håndkraft med økse enten i sko
ven eller ved udskibningsstedet, og det er i denne form anvendt 
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direkte i afbindingsprocessen - og kun yderligere afrettet i den 
grad tagdækningen og evt. indvendig beklædning har fordret det. 

Tagværkstømmer er ligeledes af kvadratisk tværsnit eller tvær
snit nært svarende hertil; kun til særlige konstruktionsdele er an
vendt halvtømmer eller træ med udpræget langagtigt tværsnit -
eksempelvis til gratspær, hvor dels krav om tilstrækkelig an
lægsflade for de skråtafskårne stikspær har krævet det, og dels 
den mindre belastning medgivet det. 

De længere tømmerstykker, som f.eks. spærene i saddeltage, 
er som regel bomkantede i samme udstrækning som bjælketøm
mer - dvs. på op mod halvdelen af deres længde, mens derimod 
de kortere stykker forekommer både skarpkantede eller bomkan
tede i hele længden, alt efter om de er skåret af rod- eller top
ender. 

Det gælder i øvrigt for tagværkstømmer som for bjælkelagstøm
mer, at der er sammenfald mellem det stikprøvevis iagttagne i 
forbindelse med nedrivninger I ombygninger og det i samtidens 
husbygningslitteratur beskrevne, hvad angår alle betydende for
hold; dog med den undtagelse at der ikke umiddelbart har kunnet 
konstateres ensidig eller blot udpræget brug af »kernefrit« tøm
mer i tagværker - altså at gran eller nordlandsk fyr ikke domi
nerer på bekostning af det mere kernefyldte sydsvenske fyr. På 
grund af det forholdsvis mindre antal undersøgte ejendomme og 
deres forskellige opførelsestidspunkter, kan der selvfølgelig ikke 
udledes alment gyldige slutninger heraf; men der er grund til at 
antage, at det gælder for bygningsmassen i almindelighed, fordi 
udbuddet af egnet tømmer til tagværker på grund af de mindre 
dimensionskrav må have været stort. 

Hvor de sædvanligt forekommende bjælkelængder i tidens 
etageboligbyggeri var 14 til 18 alen og tværsnitsdimensionerne 
7 til 9 tommer i kvadrat, var de tilsvarende største tømmerstykker 
- spærene i det almindelige saddeltag med 45 graders hældning -
10 til 13 alen lange og 5 til 6 tommer i kvadratisk tværsnit, når 
bortses fra de meget få større stykker som grat- og kehlspær; og i 
københavnertagene var længdekravene endnu mindre. 

På grund af de mindre længde- og tværsnitskrav kunne tag
værkstømmer derfor fremstilles af langt mindre og dermed også 
yngre stammer end bjælketømmer, ligesom også topender af 
større og ældre stammer i en vis udstrækning kunne anvendes. 
Til det større udbud og dermed også en tilsvarende lavere pris, 
føjedes således yderligere den økonomiske fordel, der ligger i 
sammenhængen mellem træprisen regnet efter rumfang og ud
gangsmaterialets alder, idet stammetilvæksten falder med årene, 
og prisen derved stiger forholdsvis mere jo ældre og altså større 
stammen er. 

De mindre dimensionskrav til tagværkstømmer har således un
der alle forhold medført en relativ lavere pris, mens andre fakto
rer som graden af fuldkantethed og behugningens kvalitet har en 
næsten konstant indvirkning i prisdannelsen på tømmer, og der
ved falder betydningen af tømmerets kernefylde prismæssigt med 
faldende dimensioner. Af denne grund og fordi udbuddet af tøm
mer til tagværker har været langt større end udbuddet af egnet 
bjælketømmer, er det derfor sandsynligt, at der er en større 
spredning i brugen af tømmersorter i tagværker end i bjælkelag. 



Imidlertid er det ikke først og fremmest tømmerets kernefylde 
eller mangel herpå, der har haft betydning for tagværkernes til
stand i dag, men derimod forhold som ejere og brugere har været 
herrer over. Afgørende i så henseende har vedligeholdelsen af ta
get været, at tagdækningen har været tæt, at inddækninger og 
render har været funktionsduelige osv. I mange tilfælde er netop 
manglende vedligeholdelse årsagen til skader på tagværker. Men 
også særlige konstruktioner og i sammenhæng hermed den al
mindeligvis kraftige udnyttelse af tagetager til beboelse, er ofte 
også medvirkende årsager. Hvad enten det var direkte nævnt eller 
blot underforstået, var det en fælles forudsætning i samtidens 
byggetekniske litteraturs omtale af de mindre kernefulde tøm
mersorters brug i tagværker, at træet ikke ville blive omgivet af 
murværk, og at tagkonstruktionen i øvrigt var ventileret, så evt. 
vandindtrængen ikke medførte fugtproblemer. Heri lå ikke no
get brud med tidligere tiders praksis: det har været under samme 
forudsætninger J. C. Krieger i » Berechnungen und Dessins auf 3 
differente ... «fra 1729påregnede brug af samme slags tømmer til 
tagværker og indvendige bindingsværksvægge, men en anden til 
bjælkelag i sine sammenlignende beregninger over omkostnin
gerne ved opførelse af henholdsvis bygninger med bindingsværk 
og grundmur i ydervæggene. 

Men i meget store dele af etageboligbyggeriet fra anden halvdel 
af 1800-tallet er disse forudsætninger ikke fuldt ud til stede, hvor 
tagetagerne er udnyttet til beboelse. Hvor der er brugt trimpel
konstruktioner, og trimpelmuren danner rumafgrænsning, er så
ledes hele stolvæggen langs ydermuren omgivet af murværk og 
mod rummene dækket af et pudslag; indtrængende vand kan 
derfor dårligt slippe bort, og hvad der er nok så alvorligt: fugt
skader på træværket opdages som regel først, når det er for sent. 
Det i øvrigt rimelige krav at forudsætningen for indretning af 
tagetager til beboelse var, at der skulle være »Paneel mod Tag
skraaningen«, medførte at såvel inspektion som reparation af 
tagkonstruktion og -belægning indefra besværliggjordes. Tidli
gere imødegik man dette problem ved at indrette lemme eller af
tagelige partier i en sådan evt. indvendig beklædning, men det er 
sjældent at se sådanne foranstaltninger udført i denne periodes 
boligmasse, og det skyldes jo nok de større omkostninger, der var 
forbundet hermed. På den anden side fordyredes reparationsar
bejder dermed, fordi de så skulle foregå udefra; resultatet heraf 
blev i almindelighed mindre vedligeholdelse. 

En mindre grad af utæthed i tagbelægningen har imidlertid ik
ke haft den store indflydelse sålænge hulrummet mellem den in
dre og ydre beklædning blev ventileret. Men det vil ofte ses, at 
dette hulrum er udfyldt f.eks. med aviser, halm eller avner som 
varmeisoleringsforanstaltning, og det har både hindret ventilati
onen og virket opmagasinerende for fugt. 

Konstruktioner 

I den tid Københavns byggelov 'af 1856 var virksom, var tagfor
mer og -konstruktioner i hovedsagen symmetrisk opbygget om
kring bygningernes længdeakser. Mindre afvigelser mod asym
metriske former og konstruktioner optrådte ind i mellem i det 
omfang de byggende af egen tilskyndelse udformede gadefacader 
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Fig. 7.05. Eksempler på almindeligt forekommende 
tagkonstruktioner i københavnsk etageboligbyggeri 
fra anden halvdel af 1800-tallet. 
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med trimpelmur eller større hovedgesimser, end de symmetriske 
tagformer medgav. Her er selvfølgelig bortset fra bygninger i 
skel, som naturligt kun kunne have tagfald mod en side. 

Med Københavns byggelov af 1871 indførtes det såkaldte ge
simstillæg på 1 (2) alen over i øvrigt størst tilladelige bygningshøj
de, og i tiden herefter blev størstedelen af tagkonstruktionerne i 
det københavnske etageboligbyggeri udført asymmetrisk enten 
med 1 eller 2 alen høje trimpler mod gade. 

Idet trimpeltages hovedspærfag blot afviger fra de øvrige 
spærfag ved at indeholde skråbånd, er alle etageboligbyggeriets 
tagkonstruktioner opbygget af i princip ens udformede og bela
stede spærfag, der er opstillet parallelt og i en nogenlunde jævn 
takt - kun i en del af københavnertagene forekommer afvigelse 
fra dette konstruktionsprincip. 

Andre konstruktionsformer, f.eks. udformet med primært og 
sekundært bærende spær, har sandsynligvis ikke været brugt i 
det københavnske etageboligbyggeri i større udstrækning. 

Den helt enkle og oprindelige saddeltagskonstruktion består af 
parvis sammenstillede,spær, som er sat direkte i tagbjælkelagets 
bjælker (fig. 7.05 A), eller i opklodsninger af tagbjælkelagets 
bjælkeender (fig. 7.05 C). Spærene kan også være sadlet, dvs. 
opstillet på langsgående tømmerstykker - remme - lagt på tag

bjælkelagets bjælkeender (fig. 7.05 B). Denne metode vandt 
frem i de sidste årtier af 1800-tallet på bekostning af den tidligere 
anvendte, hvor spærene sattes direkte i tagbjælkerne. 

I saddeltage med trimpel er spærene sadlet over remme båret af 
stolper sat i tagbjælkelagets bjælker langs bygningens ene eller 
begge sider (fig. 7.05 Dog E). Stabiliteten, som i de almindelige 
saddeltage er sikret ved trekantsformen som spærene og bjælker
ne danner, er i trimpeltage varetaget af skråbånd i en del af spær
fagene - gennemsnitlig hvert tredie - såkaldte hovedspærfag. En 
tidligere konstruktionsform, »styltetaget«, hvor hvert spær er sat 
i forbindelse med bjælker ved stolpe og skråbånd, kan ikke på
regnes at være brugt i det almindelige etageboligbyggeri. 

I saddeltages spærfag indgår altid hanebjælker, dels fordi tag
etagerne sædvanligvis indrettedes til beboelse, og hanebjælkela
get derfor var nødvendigt som loft, og dels fordi de almindeligt 
anvendte spærdimensioner var afhængige af anvendelse af hane
bånd. Hanebåndsbjælkelaget er som regel understøttet af en eller 
flere langsgående stolpevægge i loftsetagen. 

Københavnertage kan enten være opbygget af ens spærfag i lig
hed med saddeltage (fig. 7.05 F), eller ved sammenstilling af tag
flader, hvis indre opbygning er helt eller delvis uafhængige af hin
anden; i så fald er overgangen disse tagflader imellem formidlet 
af remme, hvori tagfladernes spær er sat med klo- eller tapforbin
delse (fig. 7.05 G). Københavnertage, der er opbygget som spær
fagskonstruktioner, svarer i realiteten til saddeltage, hvori spære
ne over hanebjælkerne er kappet af, og i statisk henseende er 
konstruktionen lige så ustabil, som denne beskrivelse lader for
mode. Den anden københavnertagskonstruktion, hvori tagfla
derne er indbyrdes forskelligt opbygget, er ligeledes statisk set 
uklar; og begge formers stabilitet er derfor betinget af tilstedevæ
relse af afstivende vægge i tagetagen. 



Fig. 7.06. Forskellige udformninger af københavner
taget (Københavns kommunes byggesagsarkiv). 
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Fig. 7.07. Manzarttag (K. Kristensen: »Husbygnings
lære - Tømrerarbejde«, 1920). 

I modsætning til saddeltage er københavnertage sjældent om
talt og deres konstruktion ikke særskilt redegjort i tidens husbyg
ningslitteratur - og det på trods af denne tagforms store udbre
delse i det københavnske etageboligbyggeri i sidste fjerdedel af 
1800-tallet. Det nærmeste man kommer en beskrivelse af køben
havnertagets konstruktion, er i forbindelse med omtale af man
zarttages opbygning, som f.eks. i J. E. Gnudtzmanns »Kortfattet 
Lærebog i Hus bygning« (1888): »Ved Manzardtage tappes de 
nederste Spær op i Hanebjælken og de øverste Spær ned i den; er 
den øverste Del af Taget meget flad, kunne Spærene udelades og 
Hældningen tilvejebringes ved en Paafodring.« 

Det er også yderst sparsomme oplysninger om københavnerta
ges konstruktion, der kan hentes i Københavns byggesagsarkiv; 
jvf. fig. 7.06. Men det er dog ikke specielt for københavnertage; 
det gælder for tage i almindelighed, såvel som for andre byg
ningsdele, at kun konstruktioner, der afveg fra de i byggelovene 
foreskrevne eller forudsatte, er udførligere fremstillet i tekst og/ 
eller tegning. 

På side- og bagbygninger i skel forekommer tagkonstruktionerne 
i »halve« udgaver. Sådanne halvtagskonstruktioner afviger fra 
heltage ved at spær og hanebjælker er aflagt på en stolpevæg 
langs bagmuren. I forbindelse med lave bagmure kan spær und
tagelsesvis ses aflagt direkte i muren og på tilsvarende vis som 
bjælker i etageadskillelser. 1 ikke udnyttede tagetager kan spæ
rene være understøttet yderligere af en skråtstillet stolpevæg, 
som vist på fig. 7.05, der skal hindre, at stolpevæggen påføres 
bøjende kræfter. I udnyttede tagetager tjener tværgående skille
vægge i en vis udstrækning samme formål. 

Manzarttage er opbygget af to dele - en nedre del, der er at sam
menligne med en bindingsværksetage, hvis udvendige vægge er 
mere eller mindre skrånende tagflader, og en øvre del, der er ud
formet som et almindeligt saddeltag (fig. 7.05 H). Den nedre del 
består af som regel 3 langsgående stolpevægge, der bærer et bjæl
kelag - »manzartbjælkelaget«, og spær, der danner tagfladerne. 
Spærene er som regel sadlet over remme hvilende på det egentlige 
tagbjælkelag og ført op i manzartbjælkelaget med tap. Stolpe
væggene er i længderetningen stabiliseret ved skråbånd, og i 
tværretningen afstivet ved de trekantforbindelser, der dannes af 
stolper og spær, samt ved de indvendige tværgående vægge. Den 
overliggende saddeltagskonstruktion er opbygget af hanebånds
spærfag med eller uden mellemunderstøttende stolpevæg, og 
spærene er sædvanligvis tappet direkte i manzartbjælkelaget. 

Denne beskrivelse er dækkende for den oprindelige udførelse 
af manzarttage, som denne tagform introduceredes midt i 1600-
tallets Frankrig af Francois Manzart; det er tilsvarende beskrivel
ser af konstruktionen, der forekommer i den danske byggetekni
ske litteratur fra 1800-tallet, og det er i alt væsentligt også sådan 
symmetrisk formede manzarttage er opbygget, hvor de er brugt i 
det københavnske og frederiksbergske etageboligbyggeri fra den
ne tid. Men ligesom saddel- og københavnertage kan være asym
metrisk formede, kan manzarttage være det. Det vil typisk være 
gadefacaden, der er forhøjet med en trimpelmur, hvorved spære
ne i den nedre tagflade på denne side er båret af yderligere en stol-
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Fig. 7.08. Spær sat med tap direkte i tagbjælker. A -
straffet tap. B - tap med dobbelt forsats. C - tap med 
forsats. 
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pevæg (jvf. fig. 7.07), eller gårdfacaden der er ført så højt op, at 
manzartbjælkelaget på denne side er aflagt direkte i mur som et 
almindeligt tagbjælkelag. 

Selv om de forskellige tagformers hele konstruktive opbygning 
afviger væsentligt fra hinanden, er samlingerne de indgående en
keltdele imellem i vid udstrækning ens, og i det følgende er sam
lingerne mellem spær og bjælker, spær og hanebånd osv. beskre
vet uafhængig af hovedkonstruktionerne. 

Den mest enkle forbindelse mellem spær og tagbjælkelag er den, 
hvor spærene er sat direkte i bjælkerne med simpel tap. »Herved 
er at iagttage, at der i Bjælkeenden maa være saa meget Træ 
udenfor Tappen, at man ikke kan befrygte en Udrivning ved 
Spærets Bestræbelse til at skyde ud, som er desto større jo fladere 
Taget er.« (J. E. Gnudtzmann: »Kortfattet Lærebog i Husbyg
ning«, 1888), og efter håndværksmæssig praksis ansås 6 til 8 tom
mer som forsvarlig afstand mellem tap og bjælkeende under nor
male forhold, dvs. ved mindstehældning af tegl- og skiferdække
de tage og i øvrigt under forudsætning af normalbelastning af 
spærene - altså en spærafstand på omkring I Vi alen og spærdi
mensioner på 5 til 6 tommer. Tapsamlingen mellem spær og bjæl
ke kan være udformet med forsats - evt. dobbelt forsats - for at 
opnå større tryk- og dermed også forskydningsflade, hvorved en
ten kunne opnås en øget spærbelastning eller en formindskelse af 
afstanden mellem bjælkeende og tap. 

Men under alle forhold er spærenes placering i forhold til bjæl
keender låst, sådan at tagbelægningen ikke kan føres forbi bjæl
keenderne som en plan og ubrudt flade. Med brugen af tapfor
bindelse mellem spær og tagbj ælkelag følger derfor også »Op
skalkning« af spærene, dvs. at påfore spærene med trekantfor
mede stykker af planketræ eller halvtømmer, som vist i fig. 7.08, 
eller at anvende regulært spærtømmer til opskalker, fig. 7.09, så
dan som det tidligere var almindeligt. 

Med opskalkning af spærene følger også brugen af et føjeligt 
tagdækningsmateriale, der kan optage knækket i tagfladen, så
dan som teglsten kan det. Derimod er det vanskeligt at bruge ski
ferdækning i den form, der var almindeligt anvendt her i landet, 
ved opskalkede tage, og derfor har man i så tilfælde brugt »straf
fet« tap til samlingen mellem spær og tagbjælker. Brugen af en 
sådan svækket tapforbindelse er selvfølgelig betinget af samlin
gens belastningsforhold, og i denne sammenhæng især taghæld
ningen, sådan som det også kommer til udtryk i tidens byggetek
niske litteratur, hvor der netop advares mod brug af straffet tap 
ved de lave hældninger, som kan opnås ved skiferdækning. 

Brugen af opskalkning var ikke alene en teknisk nødvendig
hed, men nok så meget betinget af hensynet til hovedgesimsens 
udførelse. I etageboligbyggeriet er vinduer i almindelighed an
bragt så højt mod loftet og dermed også tagbjælkelaget, at der ik
ke er plads til en hovedgesims, hvis ikke der er anvendt opskalk
ning af spær, som er sat direkte i tagbjælkelaget. Og jo mere spæ
rene opskalkedes, jo større kunne hovedgesimsen udføres. 

Den gesimsudformning og -størrelse, der er vist i fig. 7.08, er 
repræsentativ for det store flertal af hovedgesimser, som de fore
kommer i gårdfacader i etageboligbyggeriet fra 1800-tallet. Der-



Fig. 7.09. Spær sat med tap direkte i tagbjælker. 

Fig. 7.10. Spær sat med tap i opklodsninger af tag~ 
bjælker. 

imod er gadefacaders hovedgesimser kun yderst sjældent af så 
ringe størrelse, og deres udformning i øvrigt langt mere varieret; 
de er ofte opbygget af specielle sten, der tillader større spring i ud
kragningen end den halve sten, der er maksimum pr. skifte med 
brug af almindelige mursten, og der kan evt. også forekomme 
indlæg af jern for yderligere at øge udkragningen. 

Gadefacadernes lidt større hovedgesimser udført af alminde
lige mursten kan f.eks. have en udformning, som vist i fig. 7.09 
og 7.10, hvor der i første tilfælde er anvendt en kraftig opskalk
ning af spærene, og i andet tilfælde en mindre opskalkning i for
bindelse med opklodsning aftagbjælkelagets bjælkeender. I beg
ge tilfælde forhindrer opskalkningen brug af skifer som tagdæk
ningsmateriale. 

Løsningen med opklodsede bjælkeender, som vist i fig. 7.10, 
men uden opskalkning og dermed egnet til skiferdækning, tilla
der kun udførelse af den minimale hovedgesims, som det er anty
det med stiplet streg. Men spærene kommer da så nær de opklod
sede bjælkeender, at der må anvendes straffet spærtap. Som al
ternativ hertil kan spærene være sat med hæl i opklodsningerne, 
og samlingen mellem spær og bjælketømmer sikret med spids
klamme, som vist i fig. 7.11, hvorved man undgår brug af straffet 
tap. 

Opklodsning af tagbjælkelag som basis for gesimsopbygning 
er ikke specielt knyttet til københavnsk boligbyggeri eller sidste 
halvdel af 1800-tallet. De er en ældre metode, som også fandt an
vendelse ved de førhen brugte hovedgesimser udført af træ, som 
eksempelvis illustreret ved fig. 7.12. 

Det er som regel samme dimension af tømmer, der er anvendt 
til opklodsning som til bjælkelag, og som det er vist på tegninger
ne er opklodsning og bjælke sammenholdt med bolt, og samlin
gen yderligere fortandet for at optage den vandret virkende kraft. 

Tapsamlingen mellem spær og bjælke blev tidligere sikret med 
trænagle, sandsynligvis som et levn fra dengang tagdækningsma
terialet var strå, og tagets vægt dermed lille. Fornagling af sam
lingen mellem spær og bjælke var ikke almindeligt anvendt i den 
her omhandlede periode, og synes allerede at være gået af brug 
før 1800-tallet. Det må have sin forklaring deri, at vægten af tegl
tage havde vist sig tilstrækkelig til i almindelighed at modvirke 
vindens påvirkning. Da de lettere tagdækningsmaterialer skifer 
og zink begyndte at fortrænge det tungere tegltag fulgte imidler
tid ikke automatisk genindførelse af fornagling af spærtap. Det 
kan skyldes vane, men kan også ses som en naturlig følge af, at 
tagetagerne om ikke altid var indrettet til beboelse, så dog i det 
mindste til depotformål, og at tagværkerne ved de opdelende 
vægge ikke blot fik den nødvendige vægtforøgelse, men her igen
nem også forbindelse med tagbjælkelaget. 

I tidens husbygningslitteratur er brug af trænagle i tapsamlin
gen mellem spær og bjælke kun stedvis omtalt, og problemer i 
forbindelse med forankring af tage er alene henført til tage med 
udhæng, hvorom det eksempelvis er anført: »Det maa herved ha
ves for Øje, at der ved Vindens Stød imod Muren vil fremkomme 
et opadgaaende Vindtryk mod Tagfremspringet; det er derfor 
nødvendigt, at Tagtømmeret forbindes solidt.« (»Kortfattet Læ-. 
rebog i Husbygning«, 1888). Der forekommer ikke omtale af vin-
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Fig. 7 .11. Spær sat med hæl i opklodsninger af tag
bjælker. 

Fig. 7.12. Spær sat med tap i opklodsning af tagbjæl
ker (J. A. Romberg: »Neues Handbuch fiir den Zim
mermann«, 1837). 

Fig. 7.13. Spær sadlet over rem hvilende på tagbjælker 
(J. E. Gnudtzmann: »Kortfattet Lærebog i Husbyg
ning«, 1888). 
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dens påvirkningaftagflader i form af sug, og det fremgår i øvrigt 
ikke, hvorvidt det er på grund af ukendskab til dette fænomen, 
eller om det skyldes, at det har været så naturlig en virkning, at 
omtale var unødvendig. 

I samlinger mellem spær og bjælke udført med tap eller hæl 
trykker endetræ mod endetræ, og der kan derfor være fare for, at 
træstykkerne trykkes ind i hinanden hvis træet er løst og/ eller 
trykket stort. Som foranstaltning herimod angives i ovenfor 
nævnte lærebog indlæg af bly- eller zinkplade mellem trykflader
ne. Hvorvidt sådanne forholdsregler har fundet nogen videre an
vendelse i praksis, har det ikke været muligt at efterspore ved 
stikprøvevise iagttagelser. Sandsynligvis har det ikke været særlig 
udbredt at anvende sådanne metalindlæg i disse samlinger, og når 
det forekommer beskrevet i værker som det nævnte, må det til
skrives den lærebogsmæssige karakter. 

I stedet for at sætte spærene direkte i tagbjælkerne, kan spærene 
være sadlet over langsgående tømmerstykker - remme, der er 
kæmmet over tagbjælkerne. Denne metode fik udbredt anven
delse i slutningen af 1800-tallet som alternativ til brug af opklod
sede bjælkeender, når der enten ønskedes større hovedgesims el
ler ubrudt tagflade. 

Vel nok først og fremmest på grund af den stærke tradition for 
den direkte sammenhæng mellem spær og tagbjælker, blev meto
dens fordel i henseende til muligheden for at inddele tagbjælke
lag og spær forskelligt ikke særskilt omtalt i tidens byggetekniske 
litteratur. J. D. Herholdt beskriver i »Veiledning i Husbygnings
kunst« (1875) sadling af spær således, efter at have omtalt op
klodsningsmetoden: »En anden Maade, som ogsaa benyttes, er 
over Bjælkeenderne at kæmme et gjennemgaaende Fodstykke, 
som boltes til Bjælkerne, og paa hvilket Spærene igjen kæmmes 
eller sadles. Disse Maader ere imidlertid kostbare paa Grund af 
det betydelig forøgede Arbejde og de mange Bolte, og det Styk
ke, som Taget derved hæves, er ikke større, end at man i de fleste 
Tilfælde vil kunne lade Bjælkelaget følge med og derved spare en 
betydelig Udgift.« Men netop i etageboligbyggeriet var det i al
mindelighed ikke muligt at hæve tagbjælkelaget det fornødne 
stykke, når byggelovenes forskellige bestemmelser skulle udnyt
tes optimalt. I dette byggeri var det et spørgsmål om dele af tom
mer, snarere end dele af fod, sådan som det også er fremgået for
anstående. 

I J. E. Gnudtzmanns »Kortfattet Lærebog i Husbygning« 
(1888), der var en videreføring af Herholdts værk, er sadling af 
spær også kun beskrevet som en alternativ mulighed uden omtale 
af den tilknyttede fordel ved forskellig inddeling af spær og tag
bjælker; af denne beskrivelse, som var ledsaget af den her gengiv
ne fig. 7.13, fremgår sammenhængen mellem tagbjælkelag og 
spær endnu stærkere: »En bedre Forbindelse kan opnaas ved hen 
over Bjælkehovederne at kæmme et Fodstykke, hvorpaa Spære
ne sadles, samt igjennem Spær, Fod og Bjælke anbringe en Bolt 
og imellem Bjælke og Spær et lille Skraabaand.« 

Først i »Husbygning« af D. Rasmussen, der udkom 1929, blev 
sadling af spær alene omtalt på grund af fordelen ved forskellig. 
inddeling af spær og bjælker: »I Stedet for at sætte Spærene med 
Tap i Bjælkerne vælger man ofte nu at kæmme en Fodrem oven-



Fig. 7.14. Spær sadlet over rem hvilende på tagbjæl
ker. 

.Fig. 7.15. Spær sadlet over stolpevæg (J. D. Herholdt: 
»Veiledning i Husbygningskunst«, 1875). 

paa Bjælkerne og sadle Spærene derover, det har den Fordel, at 
Spærene kan inddeles uden at tage Hensyn til Bjælkerne.« 

Ved sadling er der kun indsnit i spæret, og for at sikre mod ud
skridning er spæret fastholdt med »et stort Søm« eller »et kraf
tigt Spiger«, som det er udtrykt i den samtidige byggetekniske lit
teratur - den af Gnudtzmann beskrevne boltforbindelse mellem 
spær og rem er ikke konstateret anvendt i praksis i de undersøgte 
ejendomme, hvilket også gælder »det lille Skraabaand«. Der
imod er remmen eller fodstykket altid fastholdttiltagbjælkerne 
med bolte, dog ikke nødvendigvis alle, idet tagbjælkelagenes ind
deling visse steder kan være så tæt, at det ikke har været fornø
dent for at sikre remmen mod at kæntre under spærenes tryk. 

Med brug af sadlede spær vil der både kunne opnås en plan og 
ubrudt tagflade, egnet til skiferdækning, og den omtalte minima
le hovedgesims, som er karakteristisk for det københavnske 
etageboligbyggeris gårdfacader. Men sadlede spær er ikke be
grænset til tage med skiferdækning, der kan lige så vel have været 
brugt tegldækning, som det er vist i fig. 7.14; og også i tage med 
sadlede spær kan spærene være opskalkede, således typisk mod 
gadefacade af hensyn til den større hovedgesims. 

Indførelsen af gesimstillægget i Københavns byggelov af 1871 var 
en regulær præmieringsordning for brug af trimpelmure, og i lø
bet af meget kort tid blev så at sige alle gadefacader opført med 
trimpel, Heraf fulgte, at spær langs sådanne gadefacader ikke 
kunne sættes i forbindelse medtagbjælkelaget på nogen af de tid
ligere beskrevne måder, og spærene måtte via stolper eller stolpe
vægge bringes i forbindelse med tagbjælkerne. 

Sådanne tagkonstruktioner hvor spærene hviler helt eller del
vis på trimpelmurværket, sådan som det kan forekomme i vore 
nabolande, brugtes ikke her. I den danske byggelovgivning fand
tes ikke forbud mod brug af sådanne konstruktioner, og der sy
nes heller ikke at være udfærdiget bestemmelser herimod admini
strativt; åbenbart har der her i landet eksisteret en tradition for at 
udføre tagkonstruktioner adskilt fra murværket - en tradition 
som kun undtagelsesvis kan ses brudt i halvtagskonstruktioner, 
hvor spær ved ringe bagmurshøjde kan være aflagt direkte i mu
ren på lignende måde som bjælkelag. 

Før 1870'erne havde trimpeltage ikke været særlig udbredte i 
etageboligbyggeriet. Grunden hertil kan selvfølgelig henføres til 
de tidligere gældende byggeregulerende bestemmelser, hvori der 
ikke lå nogen økonomisk tilskyndelse til at bygge med trimpel -
og slet ikke kun mod gade. Heller ikke bestemmelsen i Køben
havns byggelov af 1856 om tilladelse til større bygningshøjde end 
ellers gældende mod sænkning af tagets rygning efter forholdet 1 
til 2 medførte nogen større udbredelse af brugen af trimpelmure. 
Men den ringe udbredelse kan også skyldes, at den tidligere an
vendte trimpelkonstruktion, hvor hvert spær var sat i i direkte 
forbindelse medtagbjælkelaget ved stolpe og skråbånd, ikke ale
ne var materiale- og arbejdskrævende, men også hindrende for 
en effektiv udnyttelse af tagetagen. 

I trimpeltagskonstruktionen som den anvendtes herefter, er 
spærene sadlet over stolpevægge, og skråbånd såvel som stolper 
er som regel kun anbragt for hver tredie bjælke. Konstruktionen 
er således langt mere arbejds- og materialeøkonomisk end den 
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Fig. 7.16. Spær sadlet over stolpevæg - hovedspær
fag. 

Fig. 7.17. Spær sadlet over stolpevæg - tomt spærfag. 
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tidligere, og skråbåndene ikke hindrende for tagetagens udnyttel
se, fordi de kunne indgå i de indvendige vægges konstruktion. 

Ved sadling af spærene giver trimpelkonstruktionen frihed til at 
foretage en spærinddeling, der er delvis afvigendefratagbjælke
lagets. Men også i denne sammenhæng var traditionen for ens 
inddeling af spær og tagbjælker stærk, og den nære samhørighed 
i den oprindelige konstruktion blev ikke umiddelbart brudt med 
indførelse af sadlingsprincippet. Som betegnende herfor kan 
Herholdts beskrivelse i » Veiledning i Husbygningskunst« af den 
tidligere trimpelkonstruktions udvikling hen imod den senere al
mindeligt brugte ses: »Derimod er der ofte Spørgsmaal om at 
hæve Taget et større Stykke, dels for at faa en anselig Højde fra 
Vinduerne til Gesimsens Overkant, og dels for - navnlig ved fla
dere Tage - at faa et større Loftsrum. Spærene tappes da paa 
Stolper, der atter tappes ned i Bjælkerne, og imellem begge an
bringes et Skraabaand med Forsætninger.« og videre »Denne 
Forbindelse egner sig ogsaa godt for fremspringende Tage, hvor 
Spærenes Ender træde frit frem udenfor Muren; men undertiden 
er Bjælkernes Fordeling temmelig uregelmæssig, og for at Spæ
rene da ikke skulle træde frem med meget ulige Afstande, tapper 
man paa Stolperne et Ramstykke, paa hvilket Spærene blive 
kæmmede; man kan da altid skjære nogle af Spærene af, saa de 
ikke springe frem, og i deres Sted indlægge korte Stykker, som li
geledes kæmmes paa det nævnte Ramstykke og anbringes med 
regelmæssige Mellemrum.« 

Denne beskrivelse var illustreret ved den her gengivne fig. 7.15, 
og som det fremgår, var der påregnet både stolpe og skråbånd for 
hvert spær, og remmen havde kun den funktion at danne veder
lag for de falske spær. 

Imidlertid var trimpeltagskonstruktionen i den kendte form al
lerede på dette tidspunkt - 1875 - udbredt i københavnsk byggeri; 
og godt hjulpet på vej af gesimstillægget i byggeloven af 1871. Og 
det er i denne form, den findes beskrevet i den efterfølgende byg
getekniske litteratur. 

Udformningen af trimpeltagskonstruktioner i etageboligbyg
geriet fra slutningen af 1800-tallet er meget ens. Gesimshøjden 
var ved lovgivningens dispensationsbestemmelser fastlagt til 1, 
højst 2 alen over tagbjælkelaget, og med den maksimalt tillade
lige taghældning på 45 grader blev remmens højde over tagbjæl
kelaget således i praksis bestemt til henholdsvis ca. 1 Vz og højst 
2V2 alen. Den konstruktive opbygning med spærene sadlet over 
remme båret af stolper, og afstivet ved skråbånd i en del af spær
fagene afviger kun i detaljer fra bygning til bygning. 

I konstruktionen indgår to typer af spærfag - »hovedspærfag«, 
som skal sikre stabilitet i tværretningen, og hvori indgår stolper 
og skråbånd (fig. 7.16) og »tomme spærfag« (fig. 7.17). I tidens 
byggetekniske litteratur var hovedspærfagene beskrevet ideelt
placeret over hver 3. bjælke i tagbjælkelaget; men da hovedspær
fagene i almindelighed i etageboligbyggeriet indgår i tagetagernes 
tværskillevægge, er deres placering bundet heraf, og de er som re
gel opstillet med vekslende afstand svarende til 2, 3 eller 4 bjælke
afstande. 

Selvom bindingen mellem de tomme spærfag og tagbjælkerne i 



Fig. 7.18. Forskellige placeringer af hovedspærfag i 
forhold til tagbjælker. 

Fig. 7.19. Stolpevæg placeret bag og fri aftrimpelmur
værket (J. E. Gnudtzmann: »Kortfattet Lærebog i 
Husbygning«, 1888). 

periodens løb blødtes op, og placeringen af de tomme spærfag i 
en vis udstrækning skete af hensyn til tagkvistes og skorstenes 
indpasning i spærinddelingen, forblev hovedspærfagene bundet 
tiltagbjælkerne - fig. 7.18 A. Så længe de indvendige vægge ud
førtes af bindingsværk, var der heller ingen grund til at fravige 
denne binding, fordi der indgik bjælker i sådanne vægge. I byg
ninger med indvendige vægge af grundmur førtes sådanne vægge 
sjældent op i tagetagen, men afsluttedes mod tagbjælkerne, og 
tagetagens indervægge opførtes af udmuret bindingsværk eller 
brædder. Der var således heller ikke i disse tilfælde grund til at 
bryde sammenhængen mellem hovedspærfag og tagbjælker. 
Først da det blev almindeligt at udføre størstedelen af de indven
dige vægge som lette, ikke-bærende konstruktioner, blev det ak
tuelt at bryde den direkte forbindelse mellem hovedspærfag og 
tagbjælker af hensyn til samme planløsnings gentagelse i tageta
gen som i normaletagerne. Det kan være gjort enten ved stadig at 
have trimpelvæggens stolper anbragt i tagbjælkerne, som vist i 
fig. 7.18 B eller ved at også trimpelstolperne er frigjort af bindin
gen tiltagbjælkelaget, som vist i fig. 7.18 C. 

Spærene i trimpeltagskonstruktioner er sadlet over stolpevæg
gens rem og sammenholdt med denne, sådan som det foran er be
skrevet. 

Stolperne er tappet i bjælker og rem. Samlingen mellem rem og 
stolpe er almindeligvis sikret med trænagle og evt. også med 
spidsklamme. Samlingen mellem stolpe og bjælke var tidligere 
også fornaglet, men det var ikke almindeligt i denne periode; der 
kan evt. være slået et søm i samlingen, som sandsynligvis alene 
har haft til formål at fastholde stolpen under arbejdets gang. 

I etageboligbyggeriet fra slutningen af 1800-tallet er disse stol
pevægge i langt de fleste tilfælde anbragt inde i trimpelmurvær
ket, som vist på fig. 7.17; og kun undtagelsesvis ses stolpevægge, 
der er placeret op til trimpelmuren, sådan som de ideelt skulle an
bringes for at undgå fugtangreb. Det er denne frie placering af 
stolpevæggene, der er anbefalet i tidens byggetekniske litteratur, 
som det eksempelvis er illustreret med fig. 7.19. Stolpevægges an
bringelse inde i trimpelmurværket skyldes tagetagernes indrettel
se til beboelse, men også at hovedgesimsernes størrelse mange 
gange fordrede mindst I Vi-stens murværk i trimpelmuren af hen
syn til opnåelse af tilstrækkelig modvægt. Hertil kommer, at man 
ved at anbringe stolpevæggen inde i trimpelmurværket opnår 
længdeafstivende virkning, og således sparer opsætning af skrå
bånd i stolpevæggen. En i princip tilsvarende metode at længde
afstive stolpevæggen på, når den er anbragt fri af trimpelmur
værket, er at opmure I-stens brede vanger på begge sider af stol
perne; det er en metode som typisk ses anvendt, hvor tagetagen 
kun er indrettet til depot. 

Ved blot lidt højere trimpelmure er stolpevæggen sædvanligvis 
forankret til murværket. Det er murankre af samme slags, som 
anvendtes til forankring af bjælkelag, de er kun af mindre stør
relse, og de er anbragt på stolperne, som i fig. 7.16. På baggrund 
af den tidligere beskrevne opfattelse af vindens påvirkning af ta
ge har denne forankring næppe været udført for at fastholde ta
get, men snarere for at fastholde trimpelmurværket og hovedge
simsen, ligesom også ende- og bagmure forankredes til henholds-
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Fig. 7.20. Spær sadlet over stolpevæg - hovedspær
fag. 
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vis endespærfag og stolpevægge. En sådan forankring var ikke 
krævet i nogen af de tre københavnske byggelove, der var gæl
dende i anden halvdel af 1800-tallet, men ved cirkulæreskrivelser 
af 10. august 1895 og 13. december 1901 til bygningsinspektørerne 
om udførelse af hovedgesimser var foreskrevet forankring af 
trimpelmurværk til tagværk som alternativ til påmuring af ellers 
fornøden bagvægt. 

I den tidligere trimpeltagskonstruktion »styltetaget« var de 
tværafstivende led - skråbåndene - opsat mellem stolper og 
spær. I trimpeltage, som de er anvendt i etageboligbyggeriet fra 
slutningen af 1800-tallet, er skråbåndene sat mellem spær og 
tagbjælker. Med de færre stolper og skråbånd i denne periodes 
trimpeltage ville placering af skråbåndene mellem stolper og 
spær medføre for stor belastning af samlingerne mellem stolper 
og tagbjælker. 

For at undgå vandret påvirkning af tapsamlingen mellem stol
pe og tagbjælke er skråbånd sat i bjælker enten med straffet tap 
eller med forsats alene, evt. kan skråbåndet være trukket lidt til
bage fra stolpen. Samlingen mellem spær og skråbånd er enten 
udført alene med forsats og sikret med et søm, eller ved tapsam
ling med forsats - fig. 7.16 og 7.20. 

Til trimpeltagskonstruktionen i denne udformning hører al
mindeligvis også anbringelse af tang/tænger mellem spær og 
skråbånd som yderligere forstærkning af den afstivende virk
ning. Men i tagetager indrettet til beboelse og med så høj trimpel
mur, at gulvfladen er udnyttet fuldt ud, indgår skråbåndene i 
langt de fleste tilfælde i de indvendige vægge, og anbringelse af 
tang/tænger ville i så fald ikke blot være til besvær, men også 
unødvendig på grund af de sædvanligt anvendte vægkonstrukti
oner - Y2-stens udmuret bindingsværk eller dobbelt bræddelag. 

Tænger udførtes i starten af småt halvtømmer, ideelt kæmmet 
over både spær og skråbånd og fastholdt med bolte; men for at 
kæmningen skulle gøre fuld nytte fordredes stor akkuratesse i til
dannelsen. Det var derfor naturligt, at denne traditionsbestemte 
udførelsesmåde, der var uforholdsmæssig arbejdskrævende, 
hurtigt erstattedes af brugen af planker eller kraftige brædder, 
der senere igen blot sømmedes til spær og skråbånd, og i reglen 
på begge sider som dobbelttang, hvor den tidligere anvendte tang 
af halvtømmer oftere var udført enkelt. 

Tænger kan være anbragt både over og under remmen, og bå
de vandret og på skrå. I samtiden ansås placering under remmen 
for at være den bedste, fordi også stolpen herved indgik i forbin
delsen - fig. 7.20. Når begge placeringer er nogenlunde lige ud
bredte på trods af den ringe merudgift, som i form af lidt flere 
søm og lidt mere træ var forbundet med brugen af den bedste pla
cering, skyldes det forskellige forhold som trimpelmurens højde 
og tagets konstruktion i øvrigt: idet man på den tid åbenbart hav
de en forkærlighed for vandret placering af tænger, og tænger 
samtidig ideelt skulle fastgøres midt på skråbåndet, fulgte der
med ved de lavere trimpelmure, at tængerne anbragtes over rem
men, og ved de højere under remmen. 

Arbejdstekniske hensyn kan også have været bestemmende for 
tængernes anbringelse; således skriver K. Kristensen i »Husbyg
ningslære II, Tømrerarbejde« (1920) om årsagen til brugen af den 
ringere placering af tænger over remmen: » ... der er mange, der 
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Fig. 7 .21. Samling af spær i saddeltage; samling af 
spær og hanebånd. 
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Fig. 7.22. Samling af spær i københavnertage. 

foretrækker denne Konstruktion af praktiske Grunde, idet man 
da kan samle Spær, Skraabaand og Tænger nede paa Bjælkelaget 
og derved komme lettere fra Rejsningen.« Det gjaldt især for 
saddeltage, fordi de i de fleste tilfælde rejstes som hele spærfag. 
Derimod var dette hensyn ikke så afgørende for københavnerta
ge, fordi de oftere opstilledes stykke for stykke. 

Saddeltagets spær er i kippen samlet parvis ved tapforbindelse. 
Tappen har enten en længde svarende til spærbredden - slidstap -
eller den er kortet ca. en trediedel af - spærtap. Ved begge typer 
af tap kan være anvendt forsats, jvf. fig. 7.21. I samme figurer er 
vist tapsamlingen mellem spær og hanebjælker, der ligeledes kan 
være udført med eller uden forsats. 

Hanebjælkelaget er så godt som altid mellemunderstøttet på 
mindst en langsgående stolpevæg, der som regel vil yære anbragt 
over hovedskillevæggen i de underliggende etager. Hanebjælker
ne er kæmmet over stolpevæggens ramstykke på tilsvarende må
de, som etageadskillelsernes bjælker er aflagt i hovedskillevægge 
af bindingsværk. 

I københavnertage, der er opbygget som spærfagskonstruktio
ner, er spærene tappet med forsats i de vandret liggende spær el
ler bjælker, som måske er en bedre betegnelse i denne sammen
hæng. Overgangen de to tagflader imellem kan i øvrigt være for
skelligt udformet; i fig. 7.22 A og B er vist to typiske løsninger. 

I de af københavnertagene, der er opbygget af forskelligt ind
delte tagflader, bærer de skråtstående spær langsgående remme, 
hvori de vandret liggende spær eller bjælker er aflagt med almin
delig brysttap og sikret med trænagle og spidsklamme på samme 
måde som f.eks. stikbjælker og veksler er samlet i almindelige 
træbjælkelag. De skråtstående spær er samlet med den langsgå
ende rem ved klo - i dette tilfælde undergrebsklo; fig. 7.22 C 

Københavnertagets flade del er ligesom hanebjælkelaget i sad
deltaget mellemunderstøttet af en eller flere langsgående stolpe
vægge, og aflagt herover på samme måde. 

Når tagetagen er indrettet til beboelse, er den flade del af kø
benhavnertaget i de allerfleste tilfælde oplagt vandret, og fald -
som regel tosidigt - opnået ved påforing med planker eller bræd
der. Når tagetagen ikke (oprindelig) er indrettet til beboelse kan 
fald ofte ses opnået ved oplægning af den flade del af københav
nertaget hældende i en retning, og i almindelighed mod gårdsiden 
- jvf. fig. 7.06. 

Manzarttagets konstruktion adskiller sig fra saddel- og køben
havnertagets ved at bestå af to dele, hvoraf den øvre del er et al
mindeligt saddeltag, og den nedre del kan sammenlignes med en 
bindingsværksetage sat oven på en muret bygning; men ellers kan 
manzarttage ses som opbygget a.f spærfag mere eller mindre bun
det tiltagbjælkelaget og dets inddeling i lighed med de andre tag
konstruktioner. 

På tagbjælkelaget er rejst langsgående, lodretstående stolpe
vægge, som er placeret et stykke inde fra ydervæggene. Stolperne 
er sat direkte i tagbjælkerne med tap, og stolperne er igen tappet i 
ramstykket, hvorover manzartbjælkerne er kæmmet, som det ses 
på fig. 7.23. Manzartbjælkelaget er yderligere understøttet af en 
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Fig. 7.23. Eksempelvis udformning af manzarttag
konstruktion. 
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eller flere langsgående, indvendige vægge, der enten er stolpe
vægge eller grundmurede vægge. 

Spærene, der danner tagfladerne i den nedre del, er dels tappet 
op i manzartbjælkerne, dels sadlet over remme, kæmmet over 
tagbjælkernes ender. Sædvanligvis er spær og stolper yderligere 
forbundet med tænger, som i fig. 7.23, selvfølgelig i den udstræk
ning tagbjælkelag og manzartbjælkelag er ens inddelt, og der i 
øvrigt er lige mange stolper og spær. 

I fig. 7.23 er den nedre tagflades spær opskalket af hensyn til 
hovedgesimsens udførelse, men spærene kan ved tangforbindel
sen være ført længere frem, så opskalkningen undgås. 

Over manzartbjælkelaget er rejst det almindelige saddeltags 
spærfag, og som regel er spærene sat direkte i manzartbjælkerne 
med tap; de tidligere beskrevne forhold i henseende til spærlap
pens afstand fra bjælkeende gør sig også gældende her, og derfor 
er manzartbjælkernes ender skråt afskårne, ligesom spærlappens 
udformning er bestemt af, om spærene er opskalkede eller ej. I 
fig. 7.23 er vist straffet tap, der er den typiske løsning ved skifer
dækkede tage med større hældning. 

Udtrykket manzarttag dækker over en mængde formvarianter, 
og de indgående konstruktioner afviger mere eller mindre fra hin
anden - i praksis kun sammenholdt ved todelingen aftagform og 
-konstruktion. Kombinationen af manzarttages forholdsvis ringe 
udbredelse i københavnsk byggeri og det forhold, at de så godt 
som udelukkende fandt anvendelse i byggerier, der afveg fra det 
mere almindelige boligbyggeri, medførte at der ikke fremkom en 
serie normalt anvendte standardløsninger, sådan som det var til
fældet med saddeltaget og københavnertaget. De ovenfor be
skrevne manzarttagskonstruktioner er derfor kun dækkende for 
en del af disse tage, men de kan betragtes som de grundlæggende 
konstruktioner i den »klassiske« udformning af manzarttage. 

Inddeling og udvekslinger 

I tagkonstruktioner hvor spærene er sat direkte i tagbjælkerne -
evt. ved opklodsning af bjælkeenderne, er spærfagsinddelingen 
naturligt nok bundet tiltagbjælkelagets inddeling. I trimpeltags
konstruktioner er kun placeringen af hovedspærfagene låst af 
tagbjælkelagets inddeling; det var i almindelighed ikke alene 
unødvendigt, men også fordyrende at bryde den selvfølgelige 
samhørighed mellem hovedspærfag og bjælker, som foran be
skrevet. Kun i tagkonstruktioner hvor spærene er sadlet over 
remme lagt direkte på tagbjælkelaget, og der i øvrigt ikke er kon
struktivt betingede krav til samhørighed mellem spær og bjælker, 
er spærinddelingen helt frigjort fra tagbjælkelagets inddeling. 

Som omtalt tidligere var det imidlertid ikke friheden til afvi
gende spærinddeling, der var skyld i, at sadlede tagkonstruktio
ner vandt indpas i det københavnske boligbyggeri fra sidste halv
del af 1800-tallet; det var derimod dels den stigende anvendelse af 
skiferdækning, og dels ønsket om større gesimsopbygninger, end 
de tidligere anvendte tagkonstruktioner medgav. 

Hensynet til opnåelse af mest muligt beboeligt etageareal var 
grundlæggende for udformningen af langt størstedelen af det kø
benhavnske boligbyggeri i denne periode, og tagetagerne blev 



derfor sædvanligvis indrettet til beboelse i hele deres udstræk
ning, og i altovervejende grad ved gentagelse af normaletagernes 
planløsning. Af denne grund var der derfor ingen tilskyndelse til 
at foretage en anderledes inddeling af spærfagene end aftagbjæl
kelaget, eller for den sags skyld normalbjælkelagene. Og når 
samtidig de mest benyttede tagkonstruktioner var opbygget med 
trimpel og dermed delvis bundet aftagbjælkelaget, var der heller 
ikke de store muligheder for at foretage en selvstændig inddeling 
af spærfagene. Endelig var også de fleste af tagene i det køben
havnske byggeri den gang opbygget af parvis sammenstillede 
spær, hvorved ændring af spærinddelingen i den ene tagflade au
tomatisk medførte tilsvarende ændring i den anden/de andre; 
dvs. at der også af denne grund fandtes en vis binding i spærind
delingen. Selvom denne binding måske var af mindre betydning, 
har den sandsynligvis været medvirkende til fastholdelse af den 
traditionelt bestemte samhørighed mellem tagbjælker og spær -
tagbjælkelagenes og spærfagenes inddeling. En sådan binding 
eksisterede ikke i de af københavnertagene, der brød med tidlige
re praksis ved ikke at være opbygget af spærfag, og i sådanne 
tage er spærinddelingen ofte afvigende fra tagflade til tagflade, 
ligesom spærinddelingen i trimpelsiden som regel kun følger tag
bjælkelagets inddeling i den udstrækning anbringelse af skrå
bånd krævede det. 

Det gælder således for størstedelen af det københavnske bolig
byggeri fra anden halvdel af 1800-tallet, at tagkonstruktionernes 
spærinddeling følger tagbjælkelagets, og tagbjælkelaget er igen i 
de fleste tilfælde inddelt som normalbjælkelagene - dog med de 
forskelle, der naturligt følger aftagbjælkelagets anderledes funk
tion end normalbjælkelagenes; jvf. om bjælkelagsinddeling, side 
238 og flg. - men at der kan optræde afvigende spærinddeling i 
sadlede tagkonstruktioner, herunder især i københavnertage. 

Først frem mod århundredeskiftet og i stigende grad efter blev 
fordelene ved sadling af spær i henseende til frihed i spærindde
lingen almindeligt benyttet, f.eks. for at undgå udvekslinger for 
skorstene og kviste, og for at kunne anvende andre dimensioner 
af spær, end de i byggeloven af 1889 fastsatte. 

Med ens inddeling af spær og bjælkelag og samme indretning af 
tagetagen som normaletagerne følger tilsvarende udvekslinger i 
tagkonstruktionen som i bjælkelagene for sådanne bygningsdele, 
som er ført gennem alle etager. Det er under alle forhold udveks
linger for skorstene. For trappers vedkommende gælder det som 
regel kun for sådanne, som er placeret i udbyggede trappehuse; 
adgangen til hanebåndslofter foregår i almindelighed ved mindre 
trapper eller stiger, hvis placering og bredde er tilpasset hane
bjælkelagets inddeling. Udvekslinger for kviste eller større plane 
tagvinduer vil i almindelighed kun være foretaget, hvis deres 
størrelse har fordret det; det er sjældent at finde kviste eller lig
nende store åbninger i tagflader, som ikke så vidt muligt er tilpas
set spærinddelingen. 

Udvekslinger i tagværker er udført på samme måde og med de 
samme indgående dele som i bj ælkelag, jvf. side 246 og flg. 

I bygninger med saddeltage er skorstene så godt som altid ført op 
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Fig. 7 .24. Eksempelvis udformning af udvekslinger 
for kvist og skorsten i saddeltagskonstruktion. 
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gennem tagets kip, selvom de i normaletagerne ikke er placeret 
lodret under - skorstenene er »trukket« i tagetagen, dvs. de blev 
her opført ude af lod, og de understøttedes da af tømmerstykker 
- stole - gåendefratagbjælker/hanebjælker til spær. Ved træk
ning af skorstene, evt. både i bygningens tvær- og længderetning, 
kan de bringes til at gå op gennem kippen uden at foretage ud
veksling hverken af spær eller hanebjælker. Selvom der var for
bud mod trækning af skorstene under en mindre vinkel end 45 
grader med vandret - et forbud som for københavnsk byggeri 
havde eksisteret siden fremkomsten af placat af 17. august 1803 -
var der således gode muligheder for at undgå udvekslinger for 
skorstene i tagværker, der førtes op gennem kippen; undtaget 
herfra er dog skorstene sammenbygget med endemur, de er enten 
ført lodret op eller kun trukket i bygningens tværretning langs en
demuren, og spærene langs endemuren er derfor udvekslede. 

I tilfælde hvor fritstående skorstene kun er trukket i bygnin
gens tværretning og ført op gennem kippen, er spærene her ud
vekslet, som vist i fig. 7.24. I vandret projektion er spærenes ud
veksling lig med udvekslingen i de underliggende bjælkelag; den 
eneste forskel er, at spærvekslers kanter mod skorstenen er affa
sede for at danne støtteflader for murværket. Trimplerne, som 
her er små spærfag, er først endeligt fastholdt med anbringelse af 
lægter/brædder i modsætning til, hvad der gælder for trimpler i 
bjælkelagsudvekslinger. 

Når tagetagen er indrettet til beboelse, er skorstenene først 
trukket over hanebjælkelaget, og udvekslingerne i hanebjælkela
get ligger lige over udvekslingerne i tagbjælkelaget, som det ses i 
fig. 7.24. Hvor tagetagen ikke er indrettet til beboelse, kan skor
stenene være trukket i hele strækningen fra tagbjælkelaget til 
kippen; udvekslingerne i hanebjælkelaget og i tagbjælkelaget er 
derfor forskudt for hinanden, som regel dog kun i en retning, idet 
evt. trækning i den anden retning da er foretaget mellem hane
bjælkelaget og kippen. 

I bygninger med københavnertage har der yderst sjældent væ
ret anledning til at trække skorstene i tagetagen, fordi de normalt 
forekommende skorstensplaceringer i forbindelse med den eller 
de langsgående, indvendige vægge i reglen sikrer, at skorstene 
kan føres lodret op gennem den flade del af taget, og inddæk
ningsproblemerne her er ens uanset skorstensplacering. I de af 
københavnertagene, der er opbygget som spærfagskonstruktio
ner, og spærinddelingen følger tagbjælkernes inddeling, er der 
tilsvarende udvekslinger i den flade del af taget som i tagbjælke
laget. I københavnertage, der er opbygget af selvstændigt inddel
te tagflader, er inddelingen af den vandrette del i almindelighed 
foretaget med hensyntagen til undgåelse af udvekslinger for skor
stene i den udstrækning tagetagens indvendige og deres kon
struktion har medgivet det. 

Skorstene, der er diagonalstillet i normaletagerne, er sædvan
ligvis ikke ført diagonalt gennem taget, og i givet fald forekom
mer det som regel kun i forbindelse med københavnertage. Dia
gonalstillede skor.stene er drejet til vinkelret placering enten i for
bindelse med overgangen ved tagbjælkelaget eller hanebjælkela
get; udvekslingerne er tilsvarende anderledes i disse bjælkelag. 

Beskrivelsen af skorstensudvekslingers ensartethed i bjælkelag i 
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Fig. 7.25. Opstalt af tagkonstruktion med kviste for 1-, 
2- og 3-fagsvinduer anbragt med lovkrævet mindste
afstand. 

Fig. 7 .26. Saddeltagskonstruktion med hel valm (T. E. 
Hemmingsen: »Bygningskonstruktionslære, 2. Del«, 
1902). 

den periode Københavns byggelove af 1856 og 1871 var virksom
me - se side 248 - gælder også sådanne udvekslinger i tagværker, 
men selvfølgelig med forbehold for de ændringer evt. trækninger 
af skorstene medfører. Efter ikrafttrædelsen af Københavns byg
gelov af 1889 blev de mulige udvekslinger for skorstene i bjælke
lag flere, fordi bindingsværksvæggene erstattedes af dels grund
murede vægge og dels lette, ikke-bærende vægtyper, men dette 
havde ikke den samme store indflydelse på udvekslinger for skor
stene i tagværker, og der er derfor ikke den store forskel på så
danne udvekslinger i byggeriet før og efter 1890. 

Med de tre københavnske byggeloves ens fastsættelse af største 
bredde af tagkviste svarende til dobbelt spærafstand, og fordi 
placering aftagkviste så vidt muligt passedes ind i spærinddelin
gen, er det sjældent, at udvekslinger for kviste omfatter mere end 
et spær. Hvor begge flunker i de største tagkviste hviler på gen
nemgående spær, vil som regel kun den ene flunke i mindre kviste 
være båret på denne måde, mens den anden flunke hviler på en 
trimpel, sådan som det er vist i fig. 7.24. Det kan dog forekom
me, at begge flunker er båret af trimpler; det vil typisk være be
grænset til sådanne tilfælde, hvor arkitektoniske krav til pla
ceringen af kvistene har været afgørende. 

Udvekslinger for tagkviste udgør en forholdsvis større svæk
kelse af tagværker end skorstensudvekslinger, idet nabospærene 
ikke blot ekstrabelastes via vekslerne, men også af kvistenes 
vægt; hertil kommer så, at spær omkring udvekslinger for tag
kviste sjældent er særligt understøttede af indvendige vægge, så
dan som det i almindelighed er tilfældet for skorstensudvekslin
ger. Hvor tagkviste er anbragt i en mængde, der grænser til lov
givningens fastsatte maksimum, er tagkonstruk'tionen derfor of
te svækket i alvorlig grad, dels på grund af de mange udvekslede 
spær, og dels fordi de fleste af de gennemgående spær er ekstra
belastede aftagkvistene, jvf. fig. 7.25. Det kan således ikke un
dre, at mange af tagene i det københavnske boligbyggeri viser 
sætninger, men der er som regel ikke umiddelbar fare for at tage
ne skal kollapse, dels er tagværker af træ elastiske konstruktio
ner, og dels har tagetagernes som regel mange indvendige vægge 
en stor grad af afstivende virkning på de spær, der indgår i dem, 
og dermed også på konstruktionen som helhed. 

Afskiftning 

I bygninger med rektangulær grundflade og med endemure, der 
er ført op til skæring medtagfladerne, er alle spærfag ens - selv
følgelig undtaget de udvekslede, og spærfagene er opstillet i en 
nogenlunde jævn takt, parallelt og i mere eller mindre direkte 
kontakt med tagbjælkelaget. 

I bygninger med valmtage, i hjørnebygninger og bygninger 
med sammensat grundplan skærer tagflader hinanden i udad- og 
indadgående hjørner - såkaldte grater og kehler. I disse tilfælde 
er en del af spærene skåret af og hviler mod andre spær - grat- el
ler kelhspær, og tagbjælkelaget er udformet under hensyntagen 
hertil, som beskrevet side 245, ligesom også hanebjælkelaget er 
det. Tilsvarende hviler en del af spærene af på sidste spærfag 
langs end em ur, når endemuren danner en vinkel med ydervægge-
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Fig. 7.27. Forskellige udformninger af samling mellem 
skifter og keh\spær. 
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ne, der afviger fra 90 grader, altså i tilfælde hvor bygningens 
grundplan ikke er rektangulær; det gælder dog ikke generelt: I 
bygninger med parallellograrnforrnet grundplan kan alle spærfag 
være opstillet parallelt med endemurene, og i bygninger med en 
trapezformet grundplan, der ikke er altfor udtalt, kan en del af 
spærfagene være opstillet i vifteform - i begge tilfælde ligesom 
bjælkelag kan være inddelt i sådan formede bygninger. Den for
skellige tildannelse af spær opstillet i vifteform har ikke medført 
nogen større arbejdsmæssig indsats end ellers, fordi spærfagene 
udførtes et for et ovenpå det afbundne tagbjælkelag. 

Spær der er afskåret og hviler mod andre spær, siges at være 
afskiftede, og de benævnes skifter. 

Det vil normalt være sådan, at gratspær er dobbeltsidigt un
derstøttet af skifter, mens kehlspær modsat er belastet af dem, og 
endespærfag, der optager skifter, er i den ene side af bygningen 
understøttet og i den anden side belastet af dem. 

Gratspær kan være af mindre dimension end normalspær, fordi 
de er understøttet af skifter; der kan være anvendt halvtømmer 
eller planketræ. Ideelt set fordres under alle forhold en større 
tværsnitshøjde af gratspær end af skifter, dels for at gratspærene 
kan tildannes med »ryg« af hensyn til lægtning eller bræddebe
klædning, og dels for at skifterne kan løbe af mod gratspæret i 
fuldt tværsnit - med såkaldt lodsmig, jvf. fig. 7.26. Imidlertid er 
gratspær i det almindelige etageboligbyggeri lige så ofte udført af 
samme dimension som skifter og spær i øvrigt, og man har ikke 
taget det så tungt, at skifterne derved korn til at rage ned under 
gratspæret ved sammenføjningerne med lodsrnig; i almindelig
hed er denne naturlige anledning til anvendelse af undergrebsklo 
ved samlingen mellem skifter og gratspær ikke brugt. 

Kehlspær i saddeltage er udført af kraftigere tømmer end nor
malspærene, og også ofte yderligere understøttet af en stolpe, når 
de er stærkt belastede. De langt mindre belastede kehlspær i kø
benhavnertage er enten af samme dimension som normalspærene 
eller forøget en tomme i højden, hvor saddeltags kehlspær både 
er bredere og højere end de andre spær - sædvanligvis I hen
holdsvis 2 tommer. 

Skifterne hviler på kehlspæret med overgrebsklo i de fleste sad
deltage, men det kan forekomme, at de blot løber af mod kehl
spæret med lodsrnig - i københavnertage er dette ofte tilfældet -
og er sømmet fast. 

Alt efter skotrendens udførelse er rendebrædderne enten ned
ladet i skifterne eller blot lagt oven på dem, når skifterne er sat 
med overgrebsklo på kehlspæret. Hvor skifterne løber af mod 
kehlspæret med lodsrnig, medfører den større tværsnitshøjde af 
de skråtafskårne skifter, at oversiden af dem kan danne vederlag 
for rendebrædderne uden at foretage yderligere tildannelse af 
hverken skifter eller kehlspær; alternativt kan kehlspæret være 
tildannet efter renden, som det ses i fig. 7.27. 

Dimensionering 

I den tidligere københavnske byggelovgivning fandtes kun få 
styrkemæssige krav til byggeriet; for tømmerkonstruktioners 
vedkommende havde kun bjælkelag været omfattet af sådanne 



Fig. 7.28. Definition af understøttelsespunkterne i 
saddeltagskonstruktioner som grundlag for dimensio
neringaftagtømmer ifølge byggelovgivningen. 

bestemmelser, og som omtalt foran kun siden 1810. Krav til di
mensionering af tagværker fremkom først med byggeloven af 
1856. 

Dervar således tale om »førstegangslovgivning«, men i mod
sætning til det ellers forekommende i sådanne tilfælde var lov
forslagets bestemmelser om tagkonstruktioners dimensionering 
ikke udsat for nævneværdig modstand eller kritik under behand
lingen i respektive lovgivende forsamlinger, når undtages den ge
nerelt gældende opposition mod lovforslagets »store Grad af De
tail« i konstruktive forhold. Grunden hertil var, dels at der ikke 
fandtes alternativer i tiden til tagkonstruktioner af træ, i mod
sætning til hvad der var tilfældet med bjælkelag, og dels at di
mensionskravene ikke afveg fra de almindeligt brugte, sådan som 
det f.eks. var tilfældet med lovforslagets krav til dimensionering 
af (indvendige) bindingsværksvægge, og som medførte at disse 
bestemmelser udstemtes af lovforslaget. Endelig var bestemmel
serne om tagværkers dimensionering udformet med henvisning 
til bjælkelag, og derfor blev den del af diskussionen, der var 
knyttet til dimensioneringsreglerne, ført i forbindelse med kritik
ken af bestemmelserne om dimensionering af bjælkelag. 

Som bestemmelserne om tagværkers styrkemæssige forhold 
var udtrykt i lovforslaget, blev de direkte optaget i byggeloven af 
1856 (§ 17): »Tagværkets Tømmer maa ikke have en ringere Gjen
nemsnitsflade end 5 Tommer i Qvadrat, og dette kun, naar Af
standen imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 5 Alen. 
For større Afstande beregnes Tykkelsen paa samme Maade som 
ved Bjælkerne, kun at Afstanden maales for de skraatstaaende 
Stykkers vedkommende ikke paa Stykket selv, men paa dets hori
zontale Projection.« 

Hvad der umiddelbart falder i øjnene er savnet af andre mål
mæssigt formulerede krav end sammenhængen mellem tømme
rets »spændvidde« og dets tværsnitsdimension, og at der ingen 
antydninger er af den forudsatte konstruktion; ligeledes at der 
mangler beskrivelse af den påregnede tagdækning, som grund
læggende for dimensionskravene. Derimod lader lovtekstens for
mulering ingen tvivl opstå, hvar angår det forudsatte konstruk
tionsmateriale. 

Men disse »mangler« skal ses på baggrund af, at hele byggelo
vens regelsæt vedrørende konstruktioner og deres dimensio
nering var lagt an på brug i »almindelige Vaaningshuse«, og at 
dette for samtiden var ensbetydende med faste referencerammer 
- rammer som kun gradvis og i ringe omfang ændredes i tidens 
løb. 

Efter den tids byggepraksis - og i øvrigt ifølge lovens bestem
melser om tagform, jvf. side 32 og flg. - var dimensioneringsreg
lerne henført til saddeltage i hele eller halve udgaver; og når der 
ikke var opstillet særlige konstruktive forudsætninger, skyldtes 
det fast traditionsbunden udførelse, hvorefter sådanne tagkon
struktioner opbyggedes af simple (hanebånds )spærfag, sat direk
te i tagbjælkelagets bjælker. Herved var således også spærafstan
den givet. 

Hvad angår tagdækningsmaterialet, gav lovens bestemmelser 
herom heller ikke den nødvendige forudsætning, idet der blot var 
krævet, at »Alle Tage skulle være dækkede med uantændeligt 
Materiale« (§ 40), men fordi teglsten endnu på dette tidspunkt 
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var det sædvanligt anvendte tagdækningsmateriale, var det også 
tegltaget, der var lagt til grund for dimensionskravene. 

Selv om sadlede tagkonstruktioner uden den primære binding 
mellem tagbjælker og spær vandt indpas, og »Københavnerta
get« som konstruktiv nyskabelse tilkom i tiden efter, gav det ikke 
anledning til ændrede eller supplerende bestemmelser og tagvær
kers styrkemæssige forhold i de følgende byggelove af 1871 og 
1889. Ordlyden var principielt den samme, og ændringerne var 
derfor hovedsagelig betinget af henvisningen til dimensionerings
reglerne for bjælkelag og dermed forandringerne heri. 

Fra og med byggeloven af 1871 blev det dog direkte nævnt i lov
teksten, at forudsætningen for dimensionskravene var brugen af 
»sædvanlige Tagsteen«. Denne mangel i beskrivelsen af bereg
ningsgrundlaget var allerede blevet påpeget under behandlingen 
af udkastet til byggeloven af 1856 i Rigsdagen og faktisk som det 
eneste direkte kritikpunkt mod bestemmelsernes affattelse, men 
kritikken fremførtes den gang uden større kraft, og uden at det 
førte til ændringer i lovforslaget. Når det udtrykkeligt blev 
nævnt i byggeloven af 1871, må det dels ses som et ønske om en 
mere præcist formuleret lovtekst, og dels som et tegn på teglta
gets tilbagegang i forhold til de nyere skifer- og zinktage. 

Med byggeloven af 1871 nedsattes også dimensionskravene, 
idet mindstedimensionen 5 x 5 tommer blev tilladt anvendt op til 
6 alen fritliggende. Denne lempelse var yderst sparsomt begrun
det i motiverne til lovforslaget: »Bestemmelsen om den Afstand, 
som maa være imellem U nderstøttelsespunkterne, er foreslaaet 
lempet fra 5 til 6 Alen.« Der var heller ingen debat herom under 
behandlingen i Rigsdagen, og vedtagelsen foregik uden afstem
ning. Der kan således intet udledes om bevæggrunden til ændrin
gen, udover hvad den direkte indebar - mindre kraftige tagvær
ker; og lovgiverne må altså have ment, at det tidligere fordrede 
var for meget. Denne lempelse havde imidlertid ingen betydning 
for den store del af etageboligbyggeriet, fordi afstanden mellem 
»Understøttelsespunkterne« som oftest var mindre end de oprin
deligt krævede 5 alen. 

Den kraftige stramning af dimensioneringsreglerne for bjælke
lag i byggeloven af 1889 overførtes direkte på tagværker på 
grund af henvisningen hertil, og herefter fordredes altså Vi tom
mes tillæg til siden i det kvadratiske tværsnit på 5 x 5 tommer for 
hver Vi alen større spænd udover de 6 alen grundspænd. Ligele
des blev de skærpede krav til bjælkelagstømmer overført til tag
værkstømmer ved tilføjelsen: »Naar Tømmeret er saa lidt Skarp
kantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, 
skal det have et passende Tillæg i Tykkelsen.« Stramningen af 
kravene til dimension af tagværkstømmer med mere end 6 alen 
fritliggende havde tilsvarende lille betydning for tagværker i al
mindelighed som for bjælkelag på grund af det ovenfor nævnte 
om de sædvanligvis mindre størrelser. Derimod fik det skærpede 
krav til skarpkantethed af tømmeret en lignende stor betydning 
som i bjælkelag. 

Hvad der i øvrigt er beskrevet under bjælkelag om forekommen
de dimensionsforringelser af tømmeret, gælder også for tagvær
kernes vedkommende - således dels fortolkningen af hvornår der 
krævedes tillæg til tømmerets tværsnit i forhold til udgangsdi-



mensionen, som den var blevet indført af tømrermester H. Kay
ser efter vedtagelsen af byggeloven af 1856, og dels hvad angår 
tømmerets opskæring i nationale tommemål af nominelt ensly
dende, men reelt afvigende størrelse, som det er omtalt på side 
233 og flg. 

Efter Københavns bygningsvedtægt af 1939 skulle alle andre tag
konstruktioner end det almindelige, symmetriske saddeltag med 
hanebånd udført af træ »som Helhed i hvert enkelt Tilfælde god
kendes«, men hvad angår dette almindelige saddeltag, kunne det 
udføres og dimensioneres efter bestemmelser, som i deres princi
pielle indhold ikke afveg fra de tidligere byggeloves; og de resul
terende dimensionskrav efter bygningsvedtægten af 1939 er stort 
set også de samme, når henses til sædvanligt markedsført tøm
mer, forekommende husdybder og tagetagernes indretning til be
boelse og/eller depot, hvorved tagværkerne understøttedes af af
grænsende vægge - og i et omfang, der langt overstiger det i byg
ningsvedtægten af 1939 påregnede. 

Ved udarbejdelsen af forslaget til Københavns byggelov af 1856 
havde der ikke kunnet opnås enighed i den lovforberedende kom
mission om bestemmelserne om tagværkers styrkemæssige for
hold - ligesom det var tilfældet med bestemmelserne om de andre 
tømmerkonstruktioner: Bjælkelag og indvendige bindings
værksvægge. Kommissionens bygningskyndige medlemmer var 
nogenlunde enige om de grundlæggende krav til disse konstruk
tioners styrke, men både udfra alder og baggrund delte de sig i to 
grupper, når det drejede sig om udformningen af lovteksten - og i 
sidste ende: dens administration. Som konsekvens af denne 
uenighed udarbejdede hver gruppe deres eget forslag til dimensi
oneringsbestemmelser, og ligesom det var tilfældet med bjælke
lag og indvendige bindingsværksvægge, blev senere det forslag 
foretrukket, som var fremkommet fra den gruppe, der repræsen
terede den yngre generation, og som var udformet efter »viden
skabelige Sætninger« - sådan som det er beskrevet i afsnittet om 
dimensionering af bjælkelag på side 229 og flg. 

Det alternative forslag til tagværkers dimensionering, fremsat 
af de ældre bygningskyndige kommissionsmedlemmer, havde 
følgende ordlyd: »Styrken af Tømmeret som anvendes i Tagvær
ket, maa rette sig efter Tagets Construction og Reisning, samt 
Bygningens Dybde; dog bør i Vaaningshuse ikke anvendes Tøm
mer af svagere Dimension end 5 x 6 Tommer.« Med en sådan lov
tekst ville bygningsmyndighederne principielt være tillagt den 
fulde afgørelse af dimensioneringen i hvert enkelt tilfælde, og at 
dette virkelig også var meningen, fremgår helt klart af motiverne 
til forslaget Uvf. det citerede på side 230); men det har næppe væ
ret forslagsstillernes mening, at der med baggrund i en sådan ud
formning af bestemmelsen skulle fordres andet eller mere, end 
hævdvundne regler foreskrev, blot ville man sikre sig beføjelser 
til at kunne skride ind i tilfælde, hvor disse regler ikke blev fulgt, 
eller hvor konstruktionen afveg radikalt fra de sædvanligt fore-

. kommende. En sådan ufrihed kunne dog dårligt forenes med ti
dens liberale idealer, og derfor måtte forslaget blive forkastet til 
fordel for forslaget fra »den nye tids mænd«, hvorefter dimen
sionskravene var entydigt fastlagt, og myndighedsindblandingen 

355 



356 

derfor var klart begrænset til kun at være af kontrollerende ka
rakter. 

Begge forslag byggede på de samme forudsætninger i hen
seende til tagdækningens art, tagform og -konstruktion: det tegl
hængte saddeltag, henholdsvis halvtag, opbygget af ens spærfag, 
opstillet i jævn afstand svarende til tagbjælkelagsinddelingen -
der havde ikke været meningsforskelle i den lovforberedende 
kommission hverken om indhold eller form af forslagene til be
stemmelserne herom. 

Der var for så vidt heller ikke forskel på kravene til mindstedi
mension af spær og hanebjælker i sådanne simpelt opbyggede 
tagværker, idet der i forslaget fra den yngre generations repræ
sentanter, og som senere blev lov, anvendes udtrykket »Tagvær
kets Tømmer«, mens der i det forkastede forslag tales om »Tøm
meret som anvendes i Tagværket«, og der derfor med de forskel
lige formuleringer henvistes til henholdsvis det færdigt tildanne
de og det »rå« tømmer. 

Set på denne baggrund var begge forslag i fuld overensstem
melse med erfaringsmæssigt baserede regler for dimensionering 
af sådanne tagværker, sådan som de samstemmende er videregi
vet i periodens byggetekniske litteratur: heri beskrives spærfag 
opbygget af 5-6 tommer tømmer - også blot kaldet spærtømmer 
~og afhængig af tagdækningens art og dermed vægt er dimensio
neringen i øvrigt angivet ved varierende spærafstande; alt efter 
om der anvendes tegl, skifer, pap, spån eller strå er spærafstan
den fra 1 Yz til 2 Yz alen. 

Mindstedimensionen 5 x 5 tommer opgives som passende til 
simpelt opbyggede spærfag uden hanebånd ved husdybder op til 
ca. 10 alen, og til spærfag med fritbærende hanebånd ved hus
dybder op til ca. 15 alen; ved at understøtte hanebåndene på mid
ten af deres længde angives denne mindstedimension på 5 x 5 
tommer at kunne anvendes i sådanne tagværker ved husdybder 
op til ca. 20 alen. Forudsætningerne for disse reglers anvendelse 
var, dels at hanebåndene ikke måtte være belastet som almindeli
ge bjælkelag, og dels at største længde af fritbærende og under
støttede hanebånd ikke måtte overstige ca. 5, henholdsvis ca. JO 
alen. 

På grund af sædvanligt forekommende tværsnitsforringelser, 
såsom afretning af spær af hensyn til tagdækningen og/ eller 
tømmerets opskæring i svensk eller engelsk mål, er det i tidens 
byggetekniske litteratur generelt anbefalet at vælge tømmer med 
mindstedimension 5 x 6 tommer til spær. 

I det københavnske etageboligbyggeri fra anden halvdel af 
1800-tallet er husdybder over 20 alen sjældne - som regel er huse
ne 15-18 alen brede - og de langsgående hovedskillevægge førtes 
almindeligvis altid op i tagetagerne, hvor de understøttede hane
bjælkerne. Som det fremgår, var der derfor ikke faktisk forskel 
mellem de fordrede dimensioner af spær og hanebjælker ifølge 
erfaringsmæssigt baserede regler, som de ældre bygningskyndige 
kommissionsmedlemmer må have forestillet sig deres forslag ad
ministreret efter, og de bestemmelser, som blev optaget i loven. 

Som bestemmelserne om tagværkers dimensionering var udfor
met i periodens tre københavnske byggelove, var de generelt gæl
dende for alle enkeltdele i tagkonstruktioner, idet udtrykket 



»Tagværkets Tømmer« var anvendt; og bestemmelserne var i 
øvrigt affattet sådan, at de i princip var gældende ikke blot for 
uendelig store konstruktioner, men også for alle typer af kon
struktioner, som kunne finde anvendelse inden for lovgivningens 
begrænsninger vedrørende tagform. Byggelovene var da også ud
sat for samtidens kritik på dette punkt, og i »Forelæsninger over 
Huusbygningskunsten« II (1879) siger E. J. Sommerfeldt herom: 
»Disse Bestemmelser, der lide af en vis Uklarhed, have forment
lig kun taget Hensyn til simple Spærfagskonstruktioner«, og 
hvad angår dimensionering af tagværker i almindelighed anføres 
sammesteds: »Tversnittet af Tømmerstykkerne i et Tagværk kan 
ikke.godt bestemmes ved Hjelp af en empirisk Formel, en saadan 
Fremgangsmaade vilde let give Anledning til Feiltagelser, thi 
deels ere Kraftpaavirkningerne for vexlende, og deels er selve 
Tagfladens Form og Vægt og Tagværkets Konstruktion altfor 
foranderlig. Man bør enten anstille en Beregning eller sammen
ligne med andre Tagværker af samme Art og Beskaffenhed.« 

Det er sikkert rigtigt, som Sommerfeldt skriver, at reglerne op
rindelig alene var beregnet brugt på spær og hanebånd i det al
mindelige saddeltags normalspærfag, selvom det ikke direkte 
fremgår hverken af den lovforberedende kommissions betænk
ning eller af senere lovforslags behandling. Imidlertid har be
stemmelserne været administreret som gældende for alle almin
deligt forekommende tagværker; og tilsyneladende uden besvær, 
idet det ikke har været muligt at finde frem til evt. supplerende 
bestemmelser herom. 

Fra de byggendes side har der åbenbart heller ikke været for
søgt at lægge mere i lovteksten, end den faktisk kunne bære -
f.eks. er kehlspær i praksis »overdimensionerede« i forhold til lo
vens krav - ligesom der fra myndighedernes side .heller ikke har 
været tale om paragrafrytteri - således er stolvægge i trimpeltags
konstruktioner i reglen >>Underdimensionerede«. 

I begge de nævnte forhold har man henholdt sig til hævdvun
den praksis, hvorefter kehlspær som omtalt udførtes af tømmer 
med I tomme større bredde og 2 tommer større højde end de al
mindelige spær, hvilket erfaringsmæssigt modsvarede den større 
belastning; og hvad trimpeltages stolvægge angår, udførtes de 
sædvanligvis ligesom indvendige bindingsværksvægge af 4Vi 
tomme kvadratisk tømmer, også fordi sådanne stolpevægge ofte 
indgår i trimpelmurværket, og derfor skal passe målmæssigt her
med. 

Endelig har etageboligbyggeriets store standardiseringsgrad, 
både hvad angår typer af tagkonstruktioner og målmæssige for
hold, medført at man ikke kom ud i grænsetilfælde, hvor dimen
sioneringsreglerne ville have spillet fallit - hvad enten de var ud
formet på baggrund af »videnskabelige Sætninger« eller havde 
rod i sædvanlig, håndværksmæssig praksis. 

Tagdækning 

Så vidt det har været muligt at efterspore optrådte krav til tag
dækningsmaterialet i københavnsk byggeri i mere generel form 
først med byggeloven af 1856 (§ 40): »Alle Tage skulle være dæk
kede med uantændeligt Materiale, og hvor det modsatte endnu 
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rnaatte finde Sted paa ældre Bygninger eller Skure, skulle disse 
Tage inden en af Bygningscornrnissionen bestemt kort Frist for
andres i Overensstemmelse hermed.« 

Bestemmelsen gik igen i de følgende byggelove af 1871 og 1889 
med den forskel, at de almindeligt brugte tagdækningsrnaterialer 
nævntes direkte ved navn: »Tage rnaa i Reglen kun dækkes med 
Sten eller Metal ... « - udtrykket »i Reglen« henviste til mulighe
den af at anvende sådanne materialer som tagpap eller tagfilt ef
ter stadsbygmesterens godkendelse, når »han efter Omstændig
hederne anser dette for tilstrækkelig betryggende mod Brand
fare.« I den almindelige etagehusbebyggelse fra perioden ansås 
sådanne omstændigheder ikke at være til stede, og de nævnte al
ternativer blev ikke brugt her. 

Ifølge Københavns byggelov af 1856 var det dog tilladt at bruge 
strå til tagdækning i de ydre dele af kommunen, som lå uden for 
den ældre demarkationslinie, dvs. linien beskrevet ved Jagtvejen, 
men kun når sådanne stråtækte bygninger var fjernet mindst 50 
alen fra andre bygninger, og uanset om disse lå på egen grund. 
Også efter byggeloven af 1871 var det tilladt at anvende strå i de 
ovennævnte områder og under samme betingelser, men det blev 
med denne lov gjort afhængig af bygningskornmissionens god
kendelse. Først i byggeloven af 1889 blev stråtage helt forbudt 
brugt i Københavns kommune. 

I motiverne til udkastet til byggeloven af 1856 er det et gennem
gående træk, at de indeholdte bestemmelser.så vidt muligt er rela
teret til den tidligere københavnske lovgivning, og at bestemmel
sernes berettigelse bl.a. er argumenteret herudfra, men i denne 
henseende danner lovens § 40 en bemærkelsesværdig undtagelse. 
Dels er der ikke opregnet tidligere lovkrav, dels er der ikke argu
menteret for kravets berettigelse, heller ikke når det gjaldt den 
eksisterende bygningsmasse; kun bestemmelsen om »en af Byg
ningscommissionen bestemt kort Frist« for forandring af evt. 
eksisterende tagdækninger, der ikke kunne leve op til kravet om 
uantændelighed, er begrundet - og det med henvisning til brand
anordningen for købstæderne fra 1832, hvorefter alle eksisteren
de stråtage inden 10 år skulle være erstattet med tegltage. Kravet 
om brug af uantændeligt materiale til tagdækning forekommer 
helt selvfølgelig, og fordrer i og for sig ikke nogen begrundelse -
den ligger i kravet, og at kravet blot var en fastsættelse af tidens 
almindelige praksis fremgår klart af motiverne: »Forsaavidt der 
endnu heri Staden paa ældre Bygninger eller Skure skulde fore
findes Tage, som ikke ere Teglhængte, hvilket i øvrigt vistnok 
sjeldent vil være Tilfældet, bør disse forandres inden en af Byg
ningscomrnissionen bestemt kort Frist.« Det er imidlertid be
mærkelsesværdigt, at der ikke er henvist til nogen ældre bestem
melse om brug af >mantændelig« tagdækningsrnateriale, hvilket 
almindeligvis i tidligere tid vil sige teglsten. Det må skyldes, at så
danne bestemmelser enten ikke har eksisteret eller ikke var til
gængelige for den lovforberedende kommission (såvel som for 
eftertiden) - ihvertfald har det ikke været muligt at efterspore, 
hvornår brug af tegltage i københavnsk byggeri blev lovkrav. 

Udfra brandrnæssige hensyn burde tagdækningsrnateriale i 
mindst lige så høj grad som ydervægges materialevalg have været 
genstand for lovgivning, og det synes i denne sammenhæng især 
mærkværdigt, at der ingen bestemmelser fandtes herom i de 



mange placater, forordninger etc., der fremkom efter Køben
havns to største brande i 1728 og 1795. Forklaringen herpå kan 
kun være, at tegltage var så almindelige allerede før 1728, at det 
efter tidens lovgivningsmæssige sædvane var unødigt at fore
skrive dem brugt; og af placaternes bestemmelser om tage gene
relt fremgår også indirekte, at tegltage var forudsat brugt, ellers 
ville bestemmelserne være uden mening - således som det f.eks. 
23. marts 1729 blev bestemt »At ingen Tag= Render (af træ) 
maae efterdags paa Huuse indrættes, og at Gesimbserne paa alle 
Bygninger skal giøres, af de dertil brendte Steen«, eller i placat af 
4. juli 1795: »Gesimserne i det gebrokne Tag berøres og gibses, 
for desbedre at kunne imodstaae Heden uden at antændes. Ho
vedgesimserne forbydes aldeles af Træ at opføres, saavel til Ga
den som til Gaarden, samt Tagrender af Træe.« 

Endnu tidligere - i brandanordningen af 23. juli 1689-var tag
sten for første gang blevet nævnt i sådanne sammenhænge, men 
kun i forbigående, og tilsyneladende som det almindeligt brugte 
tagdækningsmateriale. I forbindelse med bekæmpelse af brand 
hed det:(§ 35) »Ingen skal fordriste sig til noget Huus at bortbry
de eller nedrive, ... , enten med Tagstenes aftagelse, eller ved no
gen Gavl eller Væg at igiennembryde, ... « 

Som indicium for at tegltage var langt det almindeligste i 1600-
tallets København, kan også byggelovgivningen efter enevældens 
indførelse ses, idet de heri opstillede krav til byggeriets udseende, 
der var bestemt af byens ophøjelse til residensstad, dårligt stem
mer med brug af stråtage; og hvis det havde været almindeligt ud
bredt at bruge stråtage, ville der sandsynligvis have været givet 
påbud om brug af tegltage - i det mindste i et omfang svarende til 
krav om brug af grundmur. 

Bestemmelsen i vedtægt om ildebrand fra 3. juni 1549 om ler
slagning af lofter, som citeret side 268, må derimod have været 
begrundet i udbredt brug af strå som tagdækningsmateriale, og 
overgangen fra strå- til tegltage i københavnsk byggeri må således 
være sket i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet 
- et skifte der bl.a. blev hjulpet frem ved vilkår knyttet til de en
kelte grundstykkers bebyggelse, som f.eks. da byens råd I. okto
ber 1567 af Frederik II fik lov at opdele og sælge stykker af byens 
jorder uden for voldene på den betingelse, at der på dem blev op
ført »god kiøbstedz bygning mett huse, thegeltag och plancke
werck.« 

Set på baggrund af et sådant sandsynligt udviklingsforløb, må 
det derfor have været af mindre betydning for københavnsk byg
geri, at byen som købstad også var omfattet af »Forordning ang. 
Brandvæsenet for Kiøbstederne i Danmark« af 24. januar 1761, 
hvori var bestemt (cap. IV, § 22): »Hvor Indvaanernes Formue 
og Omstændigheder det tillade, skal alle Straae =Tage, som nu 
findes, efterhånden, Ligesom Tagene repareres eller omlægges, 
ganske afskaffes og isteden med Tagsteen belægges.« 

Hvad enten det var formuernes størrelse eller omstændighe
derne, som var hindrende for kravets opfyldelse i købstæderne, 
blev det ikke efterlevet der, men tilsyneladende i København: 
Den nævnte brandanordning fra 1832, hvori det var bestemt at 
stråtage inden 10 års forløb skulle være erstattet med tegltage, 
gjaldt udtrykkelig »Kiøbstederne i Danmark, Kbhavn dog derun
der ei indbefattet«. 
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Falstagsteen 
anbefales 

som et smukt, praktisk og 
fortrinligt 

'Jag ( h eknin gsn ia te 1'ial0. 
Falstagsteen crc iwcsscdc og ln-ændte af Leer som almimlclige 

Tagsteen. 
falstagsteen ere Uilligerc 1ir. O·Alen end almintleligc Tag.~teen, 

Spaa11 og 8kifer. 
Falstagsteen erc c. ao pCt. lettere pr. O~Alcn end :tlmindclige 

Tagsteen med Understrygning, fordi 
Falstagsteen ikke uudcrstryges, og 
Falstagsteen fordre <le1for ikke nogen V1!dligehokfohc. 
Falstagsteen have i flere Aat· ræret lin1gte i Utllan<lct samt i Jyllaml. 
Falstagsteens Tnge cre ligesaa tætte som almindelige Tagsteens Tage. 
Falstagsteen kunne hindes med Jcrntr<1ad til Lægterne. 
Falstagsteen kunne lægges paa 2'/~ Alens Fag og Spn::mh:egtct", t>g 
Falstagsteen kunne derfor mecl Fordeel navnlig anvendes til 

landbrugsbygninger, hvor S1}aa11tage skulle omlægges. 

Rygningssteen, halve Steen, Tagvinduer og Glastagsteen 
lm1·es. 

See forøvrigt "Ugcsl;rift for Landmænd" 1Rtl2, Il, 5. ~ilH. 

Udsalg 
findes i tlo fleste Byer over hele Lamkt. 

Hovedage-nturet for Da.nin::trk: 

~I. Kleisclorff, Axel Prior. 
Rander:>. (forhen Pl'ior & Thors.:n), 

Brerlgade 33, 1\jølienlrnvn 1\. 

Fig. 7.29. Annonce (F. Ulldall: »Overslagsbog for 
Bygmestre«, 1883). 
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Den dominerende rolle tegldækkede tage havde haft i det forud
gående københavnske byggeri, havde de stadig midt i 1800-tallet, 
da det ydre demarkationsareal blev frigivet til bebyggelse. Dæk
ning med skifer havde indtil 1800-tallet sjældent været anvendt, 
men selv om skiferdækning fik en større udbredelse i første halv
del af 1800-tallet, blev skifertage i denne periode ikke nogen 
egentlig konkurrent til tegltage. Dækning af tage med metal var i 
boligbyggeriet tidligere begrænset til tage på tagkviste eller på 
større kvistdpbygninger. Andre tagdækningsmaterialer som rør, 
halm, brædder og græstørv må formodes at være gået af brug i 
københavnsk byggeri allerede længe før, sådan som det foran er 
søgt eftervist, men mest som et kuriosum skal det dog nævnes, at 
græstørv til tagdækning havde fundet anvendelse i større omfang 
så sent som i slutningen af 1700-tallet. Det var græstørv, der lag
des på tagene af de mange interimistiske træbygninger, der op
førtes på Christiansborgs slotsplads efter branden 1795, for at 
huse en del af de mennesker, der var blevet hjemløse; efter placat 
af 19. juni 1795 kunne græstørvene skæres frit på en nærmere an
givet plads på Christianshavns fælled. 

I det tidligste byggeri på det frigivne demarkationsareal og i det 
samtidigt opførte byggeri inden for voldene på de få endnu ledige 
byggegrunde var det stadig tegl, der var det almindeligst brugte 
tagdækningsrnateriale. Men da udbygningen af Bro- og Vold
kvartererne for alvor tog fart i 1870'erne ændredes denne situa
tion. Københavnertaget blev almindeligt brugt i denne periode, 
og dets næsten vandrette tagflade kunne kun dækkes med metal, 
som det eneste anvendelige materiale bygningsmyndighederne 
godkendte. Københavnertagets skrå tagflader dækkedes næsten 
udelukkende med skifer, og skifer var også på denne tid begyndt 
at blive foretrukket fremfor tegl til dækning af almindelige sad
deltage med den maksimalt tilladelige hældning på 45 grader, 
selvom det var dyrere. Når skifer på trods af sin højere pris i man
ge tilfælde blev anvendt på tagflader med så stor hældning, at 
tegl kunne have været brugt, må det i de fleste tilfælde tilskrives 
skifertagets større tæthed, og at det fordrede mindre vedligehol
delse end tegltaget, hvilket især havde betydning, hvor tagetager
ne blev udnyttet fuldt ud, og det derfor var om ikke umuligt, så 
besværligt at komme til tagbelægningen indefra. Skiferdækning 
kan selvfølgelig også forekomme brugt først og fremmest på 
grund af ønsker til byggeriets udseende, bestemt af tidens arki
tektoniske strømninger, og i så tilfælde kan skiferdækning ses 
anvendt delvis i modstrid med sin natur, f.eks. på opskalkede tag
flader. 

I anden halvdel af 1800-tallet korn både nye tagdækningsrnate
rialer og andre udformninger af de eksisterende på markedet; så
ledes synes tagsten af cement at være kommet her til landet i 
1880'erne, og omkring 1880 importeredes de første falstagsten af 
tegl, og for begges vedkommende fremkom i årene efter danske 
fabrikater. Bølgeformede tagplader af jern korn til Danmark om
kring 1870, og i årtierne efter forsøgtes indført forskellige andre 
typer af jernpladedækninger beregnet til brug på mere eller min
dre hældende tagflader. Filt eller pap imprægneret med asfalt og 
brugt som tagdækningsrnateriale på bræddeunderlag havde væ
ret kendt siden midten af 1800-tallet; med placat af 29. januar 
1845 »hvorved det tillades at benytte Asphalt til Tagbedækning i 
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Fig. 7.30. Annonce (F. Ulldall: »Overslagsbog for 
Bygmestre«, 1883). 

Kbhvn samt Kiøbstæderne i Danmark« var der givet faste og ud
førlige retningslinier for brugen af støbeasfalt til tagdækning. 

Ingen af disse tagdækningsmaterialer vandt dog indpas i det 
københavnske boligbyggeri fra anden halvdel af 1800-tallet, selv
om også annoncerne kunne oplyse om deres fortræffelige egen
skaber, f.eks. hvad angik økonomien - jvf. fig. 7.29 - og det var 
stadig enten det gammelkendte tegltag, lagt af vingetagsten og 
understrøget/forskelle!, eller det nyere skifertag, der blev an
vendt. Heller ikke i byggeriet fra de første årtier efter århundre
deskiftet ændredes denne situation; et sådant tagdækningsmate
riale som eternit, der i form af plane plader svarende til skifer 
blev introduceret her i landet straks efter århundredeskiftet, og 
som senere blev så udbredt, kunne ikke konkurrere prismæssigt 
hverken med vingetegl eller skifer før op mod 1930. 

De næsten vandrette tagflader på københavnertagene, på ud
byggede trappetårne og på tagkviste dækkedes med zink. Siden 
oprettelsen af de første zinkpladevalseværker i Europa (i Belgien) 
i begyndelsen af 1800-tallet, var zink blevet det almindeligt an
vendte metal til tagdækning, men også til inddækninger og ren
der, fordi det var billigere end bly og kobber, og ikke tæredes som 
ubehandlet jern. 

Som prismæssigt alternativ til zinkdækning kunne kun pap
dækning komme på tale på de næsten vandrette tagflader, og 
papdækning var i praksis forbudt anvendt i etageboligbyggeriet 
helt til 1930' erne, da der på markedet fandtes så svært antændeli
ge tagpap, at et forbud ikke længere kunne opretholdes. I Køben
havns bygningsvedtægt af 1939 blev anvendelse af tagpap endelig 
almindeligt tilladt på nærmere angivne vilkår. Når der alligevel 
forekommer papdækning på mange af del tidligere byggeris lage, 
især på vandrette flader, men også på normalt hældende, skyldes 
det, at sådanne tage er omdækkede i tidens løb. Som regel er tag
pap da lagt ovenpå den eksisterende tagdækning, når den ikke 
længere var tæt; det forekommer typisk på de flade zinkdækkede 
tage, hvor det var en betingelse for opnåelse af tilladelse til brug 
af papdækning at zinken blev liggende, men også skiferdækkede 
tage kan ses belagt med pap, hvorved både nedtagning af skifer 
og oplægning af brædder er sparet. 

Det understrøgne vingetegltag, skifertaget lagt efter angelsaksisk 
model af forholdsvis store og tynde plader i dobbelte lag, og zink
taget enten med stående false eller listesamling, har her i landet 
været udført på samme måde så længe de har været anvendt, og 
de samstemmende beskrivelser af disse tagdækningers materialer 
og udførelse i 1800-tallets byggetekniske litteratur genfindes i 
1900-tallets. Hvad angår den håndværksmæssige udførelse af de 
tre typer af tagdækning og den nærmere udformning af de mange 
forskellige detajlløsninger ved overgang til andre bygningsdele og 
ved sammenskæring tagflader imellem, kan der derfor direkte 
henvises til »Byggebogen« (1948-1950), der med sine udførlige 
beskrivelser både i tekst og tegning er fuldtud dækkende for alle 
forekommende tilfælde - når henses til udviklingen inden for 
byggeteknikken i øvrigt, er der en påfaldende konstans, netop 
hvad angår udførelsen af disse tre typer af tagdækninger, og kun 
for vingeteglstens vedkommende var der tale om en ændring i 
fremstillingsmetoden, idet de i løbet af anden halvdel af 1800-tal-
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Fig. 7.31. Eksempler på udformning af gesimsrender 
(J. D. Herholdt: »Veiledning i Husbygningskunst«, 
1875). 
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let overgik fra manuel til maskinel produktion, men denne ænd
rede fremstillingsmåde medførte ingen formændringer, og det 
eneste resultat af overgangen til maskinel produktion af vingetegl 
var tilkomsten af binder knoppen. 

Tagrender og nedløbsrør 

Med byggeloven af 1856 blev anbringelse af tagrender obligato
risk - ikke blot i nybyggeriet, men også i det eksisterende, (§ 66): 
»Enhver Bygning bør saavel til Gade som til Gaard forsynes med 
Tagrender med nedløbende Rør. For de nuværende Bygningers 
Vedkommende skulle de ommeldte Forandringer være udførte 
inden 2 Aar fra Lovens Udgivelse. Fra den her givne Forskrift 
undtages de Bygninger, der kun bestaae af een Etage og ikke be
nyttes som Vaaningshuse«. 

I motiverne til lovudkastet var kravet begrundet således: » .... , 
at alt Regnvand fra Tagene hurtigt og fuldstændigt kan afledes, 
da det i modsat Fald søger ned i Jorden og derved frembringer 
Fugtighed i Kjelderne ikke blot i den vedkommende Ejendom 
selv men ogsaa i Naboeiendommene.« Selv om det ikke direkte 
var nævnt, var det den udbredte brug af kældre til beboelse, der 
var skyld i kravet, hvorfor det også logisk måtte udstrækkes til at 
gælde den eksisterende bygningsmasse. 

Kravet gik naturligt nok igen i de følgende byggelove, men 
først i byggeloven af 1889 føjedes den bestemmelse til, at nedløbs
rør skulle være ført til »Terrainets Vandafløb«, og først herefter 
opnåedes den fulde virkning med kravet om anbringelse af tag
render. 

Efter de to første byggelove skulle nedløbsrøret blot ende over 
det (i øvrigt lovkrævede) brolagte areal langs bygninger, der skul
le være »saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten, Køk
kenet og Tagrenderne har behørigt Afløb, .. «; netop med henvis
ning hertil havde et af medlemmerne i den kommission, som ud
arbejdede udkastet til byggeloven af 1856, foreslået, at der skulle 
kunne gives dispensation fra kravet om anbringelse af tagrender, 
og i særdeleshed ved bygninger, som ikke blev brugt til beboelse, 
eller som var uden kælder - uden at det dog fik nogen indflydelse, 
hverken på udformningen af kravet eller ved tilføjelse af en sådan 
dispensationsmulighed. 

Kravet om anbringelse af tagrender og nedløbsrør var ikke nogen 
større skærpelse i forhold til almindelig praksis, når det gjaldt ny
byggeriet, men nok i forhold til store dele af den eksisterende 
bygningsmasse, som i vid udstrækning ikke var forsynet med tag
render, og i hvert fald sjældent på gårdsiden. 

Tidligere var tagrender som regel blevet udført af træ eller som 
fordybninger i hovedgesimsens murværk, men trærender havde 
af brandhensyn været forbudt i flere omgange, senest efter bran
den i 1795, og murede render evt. med jernindlæg var ikke videre 
udbredte, fordi de var omkostningskrævende i vedligeholdelse. 

Efter placat af 4. juli 1795 var tagrender af træ kun tilladt, når 
de var beklædt med metal, og mange valgte derfor at nedtage ren
derne i stedet for at bekoste metalbeklædning. 

Som kravet om anbringelse af tagrender oprindelig var formu-



leret fra den lovforberedende kommissions side, havde det også 
været hensigten at forbyde brugen af murede render, idet der i 
udkastet stod: » ... forsynes med underhængende Tagrender ... «; 
kravet om underhængende render blev dog fjernet under be
handlingen af lovudkastet i Borgerrepræsentationen, dels fordi 
det føltes som et for stort brud med de byggendes frie dispositi
onsret, og dels fordi man ikke ville forhindre brugen af murede 
render ved alle »betydelige Bygninger«, hvor man kunne frygte, 
at de ville være til mispryd. 
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Bilag I 

Københavns byggelove af 17. marts 1856, 
21. november 1871 og 12. april 1889 

De 3 love er forskellige i deres opbygning; bestemmelsernes ræk
kefølge og gruppering er ikke ens, og antallet af paragraffer 
varierer. For at lette oversigten over lovenes indhold og muliggø
re sammenligning af deres bestemmelser, er de efterfølgende gen
givet ombrudt og sammenstillet efter paragraffer omhandlende 
samme emner. Af overskuelighedshensyn er bestemmelser om 
samme eller nært beslægtede forhold så vidt muligt samlet sidevis 
og grupperet som følger: 

Side 
Stedligt og sagligt område, særlige bygningsarter . . . . . . . . . 366 
Forhold til gade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 og 368 
Forhold til nabogrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 
Gadebredder m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 
Bygningshøjde og tagform ............................ 371 
Bygningsafstand og friareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 og 373 

Ydervægge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 
Brandvægge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
Indervægge og fundamenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 
Etageadskillelser og tage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 
Materialer, udførelse m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 og 379 

Beboelsesrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 
Trapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Skorstene og ildsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382, 383 og 384 
vandafledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 
Latriner m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

Bygningsmyndighedens organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 
Byggesagsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 
Overtrædelse, strafansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
Ældre bestemmelsers ophævelse, ikrafttrædelse . . . . . . . . . . 390 

I 1875 ændredes paragrafferne 23, 54 og 64 i Københavns bygge
lov af 1871. Disse få ændringer har det af praktiske grunde været 
uhensigtsmæssigt at indarbejde i foreliggende lovsammenstilling, 
og ændringerne har heller ikke den store betydning for brugen af 
sammenstillingen, jvf. bemærkninger side 391. 

I 1895 udkom et tillæg til Københavns byggelov af 1889 (om 
anbringelse af vandlås på eksisterende køkkenafløb) og i 1897 
ændredes paragraf 14 i samme lov; jvf. bemærkninger side 392. 
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FORHOLD TIL GADE 

! 6, 
.Piørne6Mningct ff11lfr ~abe af~rnbtc .Piørmr af ibctminbfte 4 -Q(lm5 

.!Brebe meb Iigfjfore !llinflct mcb ®it>effobrrne; bog funnc {)jørncrnc o{lfaa 
afnrnbeil, mm f fun (Yalb maa !Bum iffc fprin11c nmc mb 12 !ommet nb" 
fm bm obcnfot 6eflmm J.linir. {lbot !ocn[e ffor~olb can <Stilen i mvs1iln· 
gmB ll)IJrc taler betfor, fon !BUBninsBcommMflonrn tilftaac IliGpmfation fra 
bm ~It gi~m \:iorffrift. 

17, 
.RJælberncbgange og ubbmblgc !tr11.ppct maM for <i2fterl!bm lffe gibeØ 

længere ihemfptbig fm JjuuGHnkn cnb ·iS !ronm1cr, og brite fun unbet 
ijornbfæm!ns af, at bet 61ibe't 2 ~!Tm mellem !Ykbgansm eller !tratipen og 
!!lorbutft1nm6 Wberflbc, faa at !Ua~fagm :paø. ct~beit 8teb er mlubfl 2 llllm 
6nb. !ttn~'J.lffllC ffu!lc bcr~o~ gioea afrnnbcbc Jjjørncr. 6aa~anne Dv·• OB 
!l?d•oangc maae iffc fm m~t af an~tinge5 eller Jrjælber.1,1!nbun fænfca ubm 
!BroræenlnM.\læftmul 'smnt~ffe. ,P.\lot Jrjælbmirbgange eilit !rni'Pet 1mb 
et jlørre \i'remf1•ril1g uu forejlnbe~, jfu[[e be, i !t!lfa:lbe af frvrtogctB 0111Tæg• 
ning, foranbna i ,0.1,1rrm6jlemmclfc T1m11cb, ~.\lotirn bog !8~gning6comml6• 

ffoucn fo11 mebbde !li~pmfMion, 1rnar bf!tc !ffc fnn jfee ubcn en ~æfentllg 
\i'ornnbring .\lcb !llMttingcn, 

'8. 
.l!igefom u~e J?nrnnp\•er og ub6uebe ll:Jinbmr fot ij'rcmt!be11 lffe maae 

nn6ringe~ ~an nugw m~gning6farnbe ub o.\lrr @~bm, f•rnhbc6 man Ingen 
:!led af \ll~gnhigen j)lrh1ge .ubenfor .\!in!m af m~ggcgrnubm ub n1ob Sorø 
!oget, {lcrfrn unblage~ bug f.1aba11nc lhemfpring, bir tre firgi:unbebc I 
!B~gningmG G"onjlrnetion riltt bcn6 1i'or11ring, faafom: aa6ne 2(ltnncr, @e
jlm[er, !8nonb m. ni., nnar bc cre an6rngte i en {l~ibc af mhtbjl 3~ '2!!111 
fra @aben, og o.\lcr~oocbd llbfobniuger, brr iffe ouerjllge 2 S'.ommer . .\!ige
Tebe~ for.6~br~ bit at (nbtelte $~rtc og !DNe ti( M anG11c ub,1b, ~~i(fet 
ogfaa gftl'lbet om J?jælbctoh1bucr og Qliubuer I Stuidnoit 11b mob @aben, 
nnat betre Unbnfont iffe et ~olbt I ben 11~~angi~ne ,Pøibe. 8'rn S'ort.ubit 
i benne S unbtn9ia bog jlorre ojfm11!9e !ll~sni119er, fQafom .!rider, S:~eatre 

og 11nbrc, bet meb bem fu11ne fæt/f~ I .Rla~fe. 

1856 

§ 3. 
.pj.orneGl)gninger clier ,Pjornegrunbe ffulie ljaue af6rubte .pjørner af i bel minbfte 4 

ll!fen§ !l3rcbe mcb Ugeflote !Binfler mob ®ibe~aberne; bog fmme .Pierneme ogfa11 afrunbe~, 
men i f1111 %'a!b maa !l3uen iffe flJdnge ubenfor ben ouenfon Betegnebe .ginie. ,Pbot fteb!ige 
%orljo!b d!et m~gningeml ®til taler betfor, fan m~p1ingGF0111mi~fionen fritage for ben fomn• 
ftoae11be %'orlJli(ltelfe. 

• § 4. 
!Det maa fot @itertiben ljuetfen giucG lJ/ebgnnge fm @abe efrer !Bei fil Jfjæ!bere efier 

ubuenbige D.)J[!Ollge Herre irem[prin(l fm ®abdinien enb 18 Sl:ommcr, og betle fun, ljuor ber 
~li.1,1er minbft 2 ~len tHBage imellem \jorfogeM filber[ibe oil D-11' eller 91ebganilen. ®nnbanne 
D.p, O[l ?lleb(laHge mM, !i!lefnnfibt fom .ltjæ!berninbmGfntme, enten an6dngd frn ?llt)t af eller 
fornnbreG uben !Bro!æening~.1,1æfenet0 Sl:illabelfe; be 1muærenhc, [om lja\le et ft.orre %'remf.pring 
enb bet, ben !jer giune 8otffriit fiffober, ffulle i Sl:ilfælbe af 8orfogctG Dm!æggelfe fornnbreG i 
Dueren~f!emmelfe meb benne \jor[frift, ljuorfra ffi"ll(liflraten bog fon fritage, naar bet 
iffe fon ffe uben m uæfent!ig .!B1Jg11i11g~form1brin(l.~ IDet er tiUabt al fere Jfjæfberllinbuet ub 
fil @abm ueb unbet ~otloge!, naar bcr ubfor' Dem an6rhtgcG en muret -l!IJGfnGfe, fom [fa! 
11ære bæffet meb en fot[Nirtig Setntift, ber li(lger i lJ)lan meb %orloget, og fom Ufe mMI 
jprin[le fængere frem eub 12 \lommer fm @abditticn og iffe længere cnb, 11t bet b!iuer 
2 !U"lcn lilbage mefrem fiorlo[!el~ filbetfiDe O!l .\!~GfoGlen. 

!J)a11 fremj.prin[lenbe Sl:ra.p.per [fufie ,Pjemerne uære afnmbebe. 

! '· ,Puerfen .l'tnma.pjlct, ub&nebe !hiubuer effet anbre IDefe af Q)l}(lnlngen tn<rn 1111&rittg~ 
ubenfor @abelinien ub o\ler S'o?togd, @aben eller !Beien. !Dog tilfobeG fanbnnne \Jtemfjlting 
fom aa6ne IHUaner, @efimfer, .[\aanb og .\!iguenbe, nnat be ere 11u6ragte i en ,Peibe af minbft 
33/o Wfen fra @aben, og i bet ,Pele Ub!ab11inger, ber ere !Dele af !B~gnitt[lett og iife 
ouetffige 2 \tommer eller, nnar !BIJgningGfommi~ffonen tifrctbet bet, 6 )tommer. ~et fotfo)beG 
at inbrette !iJ)orte og !Døre til at aa6ne ubab mob @aben, ~ui!fet D[lfna gjælber om ®fobber 
og !Biubuer, nanr bereg Unberfant· iffe er ljo[bl i en ,Pøibe af minbft 38/1 ~[en fm @aben. 
~ra \jot6ubet i benne lJ)arngrnp~ 'uub!a(leG bo[! fletre ojfentCi(le !Bvguinger fom .!l'ider, '.it~rntte 
og nubre, bet funne fættea i .!l'laGfe meb bem. 

1871 

§ 7 . 
{1jomtb\)\Jni11gtr dkr ,~1jor11rgrnnbt 1l11lle ~<1l't brnbt .~jornr ilf ibdminb[k <I 

N!rn1' l23rtbt mtb ligt fit'rt $infltr mob ®ctbthnirn1t; anbn \)·ornier af ,Pjorntr nc bog 
tilh1btr, lta•H man iff't brn.1rb fommn ltbtnfor bm 011rnfo1· bettgnibt ~init; ubrn(or bennt 
~inlr fon n11111 bog a1a1rn\\t brt firrnijpiing af Eofler, Eoi!rr og li!Jttrnbr brfornliur ~~fl' 
nin!l~ft't·mrr, bl'r i § fJ rrr liflnbtt 11brnft1r @nbtlinirn. ,Puor fkbligc \Jor~olb rl!ir !B~!J· 
ningrnø ~til t.1ln bnil't, fon Ql~gningMommi~fionrn !rifoBt for \Jorpligtd(rn til at l)ilN 
L<rnbk 'i'iormr. 

§ 8 . 
"Der m~.1 !)\'ttfrn giur~ :llrbt\•lll(lt fro @abt dlrr !l.lti til .stj,tlbHt dlft· Ub• 

l'Cltbigt D~'g,1ngr itt<trr \}nmf~'l'ing (rn {ilnbdinirn mb 18 '!omnier, O!J bcltt f11n, 
\JllL'l bn b!lNr mi11\\1l 2 ~([rn tilb.igr rndkm \}ortogd~ IDbnfonl og Dµ, dia 91tbgmtgl·n. 
E.inl'>u1111e Op• og !llr"fJg•"lfle ni,1a, ligr ion liM [om 5\jæJ\\cr\.linburllfom1r, rntrn m1bringt{l fm 
~11\)t d!tr fornnbu~ u"t>rr. ~rn!ægnin~1~uæ[rnrt~ '.lifl,1bd(c; br 111111ærmbc OV' og !lltb~1angr, 
iom l1.wc d fh1Ht ijrrm(1Jl'ing rnb t>rt, brn ~rr a11gium \jorffrift ti!Tabcr. ffn!lc i stilrælbr af 
(\'L'rtogd~ DmlæMdit iorn11b1"til i C\.1nenilftr111rndft mrt. brnm jSorfftift, lj1.1orirn 9.llagii11·atm 
bog fon irit;1gc, naar brl ifft fon j"fr nhm e11 uæ\rnt!ig ID~gt1i11g~iornnbring. Ilet rr tillaM 
oi fon .fljrdbtrnin"tiur1· nrb l\ttbcr \}~uogd, naar bc t>mgilltll mrb rn mnrrt l:!~~follft, 
lwi~ ~)\-rugr~ Surrji~c ff11! ligge i $lm1 mc"tl (\'crtosrt. \!l)Ma~\ruil mobning milil iffr \vringr 
tængtrr fmn cnb 15 3:.ommtr (ro ~abdinirn l'\l ia11!rbe~, ,11 bcr i intd '!Hfælbt bliNr minbrt 
mb 2 ~lim hl~a!Jr mdlrm \5Nt~ 11rte t'fl ~l)ilfoil[rne IDbcrfottlrr, ~l)ilfoll\trnc ffullr brænr~ 
øl] l'\1'\"r Jlæffc~c mcb rn i i(ian mcb f\'twlt':Jd liggrnbr (oq1111rlig ':Vrnriil famt for\~mll mcb 
d rftcr etnb~bl)~mtfitrrne Efjon Tl'r\1>urligt ''~l ior 1,Pniljagrn ti!!1ræffcligt '!lcrrn. 

lt\1).l~icr, iorn fNingc \mn i @abrn, [fullc uærr tilgængdigt forfril og, fo1·i1111t•ibt 
bc iffr (Ja\.•c Ohtfuæ1'f, tillige fro begge Eibn. ,pjorntl'm oi '.lrinmc ifnlli t1crrc ufnmbebc. 

§ 9. 
.<larnu),11-Jtr, ubbutbr 'J.lint>un rllrr ligurnbc Iltlr u! 23\)gningm funnr, ~1,01· funjlntti~r 

-~fllilJn fo!r ~crft'r, mtb fil1ig11in!JMt'l1111li~jionrn~ lillobdir nnbringr~ ubrnfor (ilobdinien ub 
t'l1t\' \)Nfo\)et, nu,u bt nc our1· 41;2 \!l!cn ON\·@abt~oibrn og minbfl 3 \!Hm fm !llctbocnØ Glmnb. 

\}rrmiµring jom (\lrfim\rr, !SMnb og \!ignrnbc, [ctml i111bnc filft-incr tillnbcll, naar br 
ere 011br.1gte i rn .),1oibt •li minbiJ 3a1, fil!tn fm @ahrn. 

%tb\'r l\b!obningrr, btr rn 'Vdt ni !B\lg11i11grnG arf(trftoniifc '.Drforntion, [Mft1111 
eol'ln. Nr iffr n~ 11un 21;, !Utrn ~oie, q3iUrr, 'lliloilrt, ®oiltr og Eignrnl'>r tr bet tiLlabt <11 
~iue iol1Jrn\\r \1rnni~1ring: i @,\bn oi inNil lf> 21(m~ !Brebe 2112 'l:ommr og i Glabrr 11i 
f!onc filrtbt 1,, 'lt1m1M mere ii'r ~u<t 21!m, @,1brn n brebnr rnb 15 filkn, bog at fiHm• 
ivringd iffr brwtb blit1tr fterre mb 15 '!om1mr, ~It bJ.1g hm unbrr (Jombfætnins ~[. at ber 
tiliurr minbil '.! 21lrn H1b,1gc tl! (h'l"logrt~ Vbrrfont. !B\l!lllingGfommi0~011m fan tilficbc jjrcm· 
(µring. brr g1111 4112 'lomme nb omr bt l)tt fnfl[111tr l'Jrænbfer. !Bibrrcganrnbt \1bl.1bningrt· 
fttnnr til~no\3 af !B~gningMommi\ijionm llh'b '.l.J/ugiftratrnU Eomh)ffr, noor fn11iJnnijfr .~1rn. 
jl}ll 111a~1ttc tale bcr!ol', bo~ iffr i iJorrc \lbjir,-rfning, cnb ni filrtbrn 11( bt ~rcm\~rinn, l:>H 11,10 
ubo11er 12 lommer, tilinmmrn ifft 11bl1iorc mrrr mb 11s uf ~elr 2:\~l1ni11gr1h\ \111i;i,1br. fillle 
)}nmfpring af owt 1211~ 1ornmr 111n,1 11ærc minbfi 1'/~ (l;,lllt1 brrr~ ~·rtmi111i11\1 ijnnrbe [111 
ma6ogrnnbrn. 

SJlørtc, 'I)orr, 6fobbtr t'S 'l_\illburr, 1)1.'i~ llnbrrfont iffe er ~ø!bl i rn '~'oi\\t af minb]l 
3"/i Qllrn !rn @ubm, mn.1 iffe inbrdtr0 til ilt nnb11r~ 11bul'> mob ~l.1l:>rn; beg f,m !1:1\)!lninn,1, 
fommilljionrn till,1bc \\nbtogeljcr frn brite j5orb11~, naar brr lrn'fft6 anb\'t fllt rn nl)inl:>\'d 
qla~fnge bttr~~nrn~r fioronfi,1ltninerr. 

l)'r,1 \jorbubct i brnnc q!utogrnf fon 2:\~911ingMcmmillfionrn unbtogr jiorrc oftrnhgt 
l"B~oningn, nnor [)(11gijlrnkn~ 611111il}fft rd1olbrll btrti!. 

1889 
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§5. 
U611•1)gBebe !)l!.ibfr, bet 6en1)t!C~ enlrn til @anrberum, .eiat>e etrir tif 

lisnrnbe !Brug, jfuUe 11f~egnee mob @nbrn ener æden meb @runbmuur, 
!l}!nnfet>ætf eUer 6tafitNuf. .P~ibrn af f1111b11nt -©egn maa irfe ~ære unber 
2A dk!: , forfaa~!bt bd opf~n~ af .'trre dier Wluur, iffe o~er 6 · llllrn. 
!llleb .eenflln tll be t!!gr.:rnbfrnbe @t1111be Mlocr 3nb~egningrn et lJTi~at 

!11116ofor~olb, bog M .Qcgnern .Pøibe iffc ~er maa ol'crflise 4! ~Hen. 3nb• 
~egn!ngrn af .'tomter, fom opflaae efter :'llbcfJranbe clfrr Nb !neb&rl)bdfe af 
JB~gningn og i længere .'tiD ~enligoe ufJe~l)ggebe, ffnl ureie famme ffiegler 
unbngi~en. 

§ 80 . 
.!De i § 5 givne mcgler 0111 .Qegn giælbc iffe for ISorf!,~bm1c C§ 2), 

~Oor bd er o~nfobt @'n(1ucr M inb~cgne fln <EimDom, f•l•lkbcil fo111 ~an 

~nbcr for gobt, og fom ~1111 nH"b flu Vfo&o fommer o~erenB om. 

l 24. 
!lleb n~e fB~gningetG OtifrreTfe et ben fB*ggenbc til!gtis at unberfaffe µg 

bt &legltt, fom IDanblebnh1grme~ ~mµgt~ftiatmbe filn~t(ngdfe gj,e forn,bm. 

§ 91. 
3 'il"orffæbcrne (§ 2) nrna tnsen !B~g11!n9 -11aa~rg~iibe~, foriubm JtJr• 

liw~atin~ ID/.19i1lrnt ~ar mened! ffiefolution for, nt Q:JonbajhOet er regn• 
leret, og at bet, on1 fornrbrnt gj11rcol, er ub!a9t m flid af ti!1lrnfffli9 
fllrebe og i m ~e11fi~t~nrn:~11g ffiet11h10 ub til en tilµøbrnbe offrntlig !!.ld, 
.famt forrjTnbet, ~uor!rbr~ Nr fra! for~o!Deol meb .ernf9n til OuedjrrBln tU 
bmue IDei. ifori11bea !Vlagi!iratm afgitiet fin meµemmdfe, T)~t bm M inb~ente 
G:d!ærins frn 6t11bm6 'l\rolægning~· og mdcommi~!ion. IDct <S.11nme ffol 
!lJll'1De mcD {lmf~I\ til be ~~gningtr, Der oµf~rd µnn ®taDm6 u~e11l•~r~ @ruabe, 
ubmfot bm i § 2 niet111tc @rænbfr!inie. i>en filmneWrlfe, brr fanlebr~ jTeir 
III !lJlngiflrnten om et J-•11ntænft !B~BningGfQtttagrnbc pnn 6tø0ene @runb, 
oJ~t ~ibrre !1(nmdbe!fe for .J?æmnerm meb .eeufl)n 1il !B~gn!ngme Opførclfc 
o~cr~øllig. 

§ 64. 
!lkb Opføulfcn uf n~e !B~g11ingrt iµebetfot nf&ræ11bte dler nebreuuc 

fua~rifom ~tb i1·ota11brinø nf !l'lbre Gkabommc et Q°l\)g11ing~eommi~1lonrn 

f•rtrttigct til ut forbn, nt ~e m1~ærrnbc 3nb!jrrt.ler, !j~ot \!ocnlilftrrne l!b• 
frnue bet, ~eb(<!(~e ti! Q(bg,.1119 for 61->rdtet i 31~d•rnnN1iff1dbe. ::Det ®amme 
gjælber ucb !Uel•\1ggl'!ff!! uf !jiDtil u&d,~ggcbe @nmbc, ber !jn\•c ru ID~l!be 

af 50 Qlku cT!n brrcun. !!;c i 01•errn~f!-emmdfe meb lUlnfot nf 4be 
3ull 1795 § 15 l•c11anmbc @jcnnemfjrrtl!rr cflcr @jcnnr111gan11c fra m~g· 

11i11uer i rn @abe til m~gniliger ! en ai1bc11 @.1be mane iffc ubrn !B~o· 

ul11g~iommrnjlom11G 6allU~ffe 11cblæggr3, 

1856 

§ 2. 
lUiebtiggebe \j:lfobfet ffoCTe ~egncll mob @aben eUer !Ilden meb @runbmur, 'J)fonfeuærf 

eCTer @Jtafitt•ætf. ,Poiben af faabant {legu mao. ilfe uære unber 2 ~(en. ID!o.gifltaten 
fon fritage for al ~egne nll.'b @o.be eller ilJei µaa libef &e6~ggebe eller libe! Befærbebe ®!ebet, 

§ 73. 
Snscn 3~iJni11s nh1.1 1J•1,1bciJl)Uber.l, fotinbcn bcr ,1i ~m,1siflr11fe11 er mebbdt meftem• 

melje om, i ~uilfen ,Poibc ben ffaT læsse~, for11! ma~'t'>1flll6ct frn [mnmc fon orbne>3 ~M en 
tilfrcbilftiaenbe ffilanbc. ~p,1a en @nmb, bcr itfc tisser t•eb en 11f mfosiftrnten Sl1bf_ienbt 
olfentlig cf!cr ~l'iuat @.ibe eCTer 23d, mno. IB~sninger furff ~1nnl•cgt1nbcil, irnnr berfrn er u!J, 
fog! en illei of tilffræffrlis !Brebc OiJ i rn 9enfist~mæ~fig mchtinu ub ti! rn lilftubenbc 
offentlig file i. men 0el of @:ienbonm1c1t, µa.1 ~uiffe1: ber finbe~ l!.~~gniniJet·, man, nnnr ben 
iffe !ig[let ueb en ni ID?agiftrnten gobfjenbt offentlig eITer lJtiunl @abc cf(er ilJei, iffe ]æt• 
ffirt 11111lrif11fel'e~, fodnbrn bcr IH 1}\mccffen er ubfosl e!t !Ilei nf ti!ft«æffelig !Brebc on i en 
f1mjigff!111æefi:\ mehting 11b til en tiljfot'enbc offrnH:11 ~d. ~Jfosiftyotrn 1ieften1111er i be 
næunte 1ti1ræ1be, ()1Jt1r!ebe~ meiclt ifn[ ,111ræ\111e~, boil ilt !:-et iffe fon fol'brct>, 11t ten ffof fpue 
en ftune lBrcbc mb 20 ~Hen, jnml [lllor!ebe~ bet ~ni iN()olbee mcb .pen[t)ll ti! Ducl'fjurffe1 
til beuue !Bd. 

§ 53.' 
Q3eb Dµfere!ie ni l\\)e '.!31JiJltilli!C~ ifte~ctfcr affit·ænbtc eCTer nebreune innuclfom t•eb f5oran• 

brinil af æ(bre @ie11bon1111c er ~lJil!t(11uM01111nit>jfoum [,ere!lii!d IH at forbre, rit bc nnurerrnbc 
S'nbfj~rffer, ~uur· bc ftebliue f\'or~o!b ubfmt1c bel, furfilh•e til ~(bgmt\) fL'I' ®µroikr i Slbc!irnnb~, 
tifiælbc. Snbffurffer fmmc ogi,rn fcrbrn'.l ucb SSe(1\J~iJelicn nf 9ib!H u6e(19Brbe (}lnmbe, bc1 
9ntJe en m96bc af 50 ~!len dier ~Cl'l'l'Cl', mc i DU(l'Cllilftemmclje meb 9)fof,1t .1f 4be Suli 
1795 § 15 6cft,1aenbe @jmncmfjurffer effer O..>jenne1113,u1uc frn '.U1Jgnh1\let i en @ribc til 
!!39\]ninger i en nn~cn @ribe man i!fe ubc1i Q"i9g11ing~fommififionc11~ @::nm!t)ffe neb!æil:1CG. 

1871 

§ '· l\bebl)B(lfbl 1!t,1bfer ffuUe ~egne~ mob (iiubrn dkr ~\dw 1mb (~nrnbnmr, ~lanfcuærf 

din 6fofituæd, jibpnæ1mtc me~ ~e\11 4 ~ll1mmcr~ :lllellrnmnn melk111 '.lmnmm1c. ~~a!Bd 
imelkm be 3 6fog6 ·~'egn rr uued11bt til Gifrr11. ·\'.lllibrn 11i fo1f011nr .~1rgn n111.1 iffc uæn 
unbcr 2 Qllm og ifk ouer 5'/~ ~(!en. !IR11gipr,1tm fon frit.1gc for 11! l)rgn>' mob (,\fabc dier 
llhi )Jilil 6tebcr, Quor ingrn offentlia '.;)nktclljc fræun «;itBn. 

§ 6. 
'.;)ngm 1.8\)gnins maa jlan&egl)nbe~, forinbm \ll'lngiftrntm l)M mcbbcll IDepc111mtl\e 0111, 

i ~ui!frn ,PoiN ben ifa! læggci:i. og ~ar gl1bfjmbt brn Wlnnbc, pa11 ~ui(fm ID11nbojlobd fm 
Gicnbommm er orbnet, (om tilfnbiiftillenbe i1111ud jor bm ~111,1giæ!brnbe llicnbom iom i 
\Jor~olb til bc omliggcnbe 2hcaler. i::\fon m @runb, ber iffc 1igge1· tirb rn 11i WfoiJiftr,1trn 
gobfjcnbt offmtlig eller jlriuat @abe eller !Ilei, m11,1 ~l)gninger forii pn11bcgl)llbc0, n1111r bcrfrn 
er ub!agt_ m \!\ei af lif1lræfftlig !BrcN og i en l)mjigh\mæØf!g ffietnins ub til m rilitøbmbc 
offentlig ffid. '.l)cn '.Dd af <Rimbommm, vaa [1uilfcn ~et finOe~ IDl)gninger, m.1>1, lhlO\' ben 
iffe ligger ueb m a! Wlagij'tratm goMjmtit offrntlig cUer pritiat @abe dier !!.lei, iffe jætjfilt 
!lk, 77. tlgBninQ~fou af 1'1. 'llptil fot 6tab111 .Rjebm~aun. 
mntrifHlrrr~, forinbrn brr til ~-1artd!rn er u~!ugt m IDei oj tiWræffd\g ~rebe, O(l' i m 9m• 
ri\)t,\nHNii\) f\ldnlng nb til C1I ti!iløhnbe 11ffrntllg 'llei. ~!Jfogiprafrn ~rfl'cmmH i br l\æUntr 
lilfælbc, na,w og l,ll'Ol'lt~e~ '.!.leim ifol l'll\!æg~1r~, faml !)l'O\'!t~t~ ~rr j?al forljolbt0 mcb •Prnf~n 
ti! D1•c1fjorffn til imnrnr. E:om mrge! \fol iorbrc~. <11 ber git1e~ IDcim m ~nbbe af 30 
Wkn, 9uilfrn \jorhins bog, na,ir 'ltcien li!)grr ubenfor ben inb1·e mnic af bc nuuocrcnbr eller 
tibligrre !l~l'lbr, fon nrbfættc~ til 25 \111rn og, 1111at ben ligtJer inbenfor brn næunte mnie, til 
20 Qllen, f,1,1jre111! (ærlige Dmftænbig~e~er, ifr. § 10, Inie brrlor. 

§ \2. 
!Ilrb O~i(orrlje llf 11\)t lB»gningrr if!e~etfor aibrnnblc din ncbrcl•ne \,10.ud\om ueb ijor• 

anbring nf ·ælbrc Gicnbonnm tr lB»gni11g~fommi~~onrn berettiget tit at forb\'c, at ~f nuuærrnbr 
SnMjort\lcr, ~uor br 1lrMigr \}or\)L'lb nNræN brt, for\.llit•r til 12lb11ang jot· ®prnitrr i ;.llbr, 
bra11b~tiliælbc. ~11bfio\'~er fmme fMbn~ orb QJ,-(1\)iJtJelie af l)iNil ubt"En)tJ(lCbt @nmbe, ber ~auc 
rn 'Vl)\.lbc ui ot1tr 40 ~lim. tic i [NrrnØflrnundjr meb ·i~[afot 1lf 4br '.;)uli 17!15 § 15 
bejlaacnbe- @jrnnen1fjor~ln dlcr @jr1mem3nngc \rn ~»gninger i rn @ube til '21l)tJni11gcr i rn 
anbrn @abc 1Mil iffe unrn Q:ll)gningt1fom111i~jionme E11mt9ffr mblægge~. 

1889 
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'.j BYGNINGSAFSTAND OG FRIAREAL 
N 

§ 65. 
!t'et c!rcr bc til et Qlun11infjf,~1111~ ~rm1h 11I>c!•~f!f!Cbc ®11arb~t11m ni.rne 

iffr forminbff~~ unbcr ! nf ~cle @ru11b!'nO 'l!m1l, l'fl c11~\'cr @.rnrb, ub ±!I 
~uilfm bcr n11foi11gc~ !l.~inbarr ft<l lllærdfcr cfrcr .!ljrffrncr, fl11l ibclminbflc 
inbc~o!~c 25 o 'l1Ic11 u(•d'~flfiU Q!Hnl, ofj nrnn iffc i nofjrn ffic!ni110 ~·WC 

en minbrc llb1l1æfninfj wb 3 '211rn. -O~or @n.ub~~·fobfen nT!mbc er !nb• 
ffræ11fct 1il minbrc cnb 11\)Ø•mf~rt, 11i.rn ingrn f\"OT~øklfc nf bc bcrtil (1~m1be 
m~oningcr ~nbc 6tcll. 

1856 

§ 54. 
~il enf)t'er !.!im'oom inbenfor be nuNerrn'oe !Bolbe if.1! min'ojt ':'. l\l til æienbomme i1br11, 

for Qlu!brne minbfl •'3 <1i l1de illrnnbrn~ ~frcn! bmrne en u('d'9:1(1et lJ)fri~~, ~er u~enfN 
!Blnbuer ti( llJærdie dkr S\'joffrn iffc tlhlil i llO(IClt ff\dning ~at1c en 111inbre llbftmfnill~1 
enb 3 l!lfen og i!f€ uære rninbrc cnb 25 o Q!lm. .puur bet 11fiefi9iJ[1ebc Q(rc.11 nflerebc er 
inbffn-enfd W 111inbre enb 11*~.111furt, 1tt.lll bc ti[ (fi:nbomrncn ~orenbe .®t)gttinger iffe ior, 
!Jok~. !Ueb ,Pjornegnmbe fon bet ube(>\)iJiJCbe ~(ren! bo1\ nltib inbffrænfr~ til i,1, nf !)de 
@ruubenc ®tørrclje. 

(§ 54 ændredes 1875, jvf. side 391). 

1871 

§ 22. 
a. !E\eb rn[Jlltr G:lrnbom inbenfor bm lnbrc l!init llj be 11U1Jæmtbe effrt' tlblinc1·c '2\l>[\le 

ifo! minb[t 1 /~ uf ~de @nmbenØ ~real uære ubeb~gget, ()Ufffd ogi11a ffaf gjælbe 
for {ljorneb~gninger ubenfor bmne ~inie1 mebrn~ \le\\ 1111br~ !lienbomme ubrnio1 
bemdbte l!inle '/a ''f ~de 6irnnbm>.i 2lrrnl ff,11 \J(rtC ubeb~gget. 3uiiit~mi11i[tm~n 
fon ~,rn l.!:l~gningefonnni~iil'l\m~ jnti1lilling 11bllibe be for ~~rn nbmfor '!1o!blinien 
gjæ!brnbe !Be[temme!fer til \1111bannc ~lrealtt i 'om inbte l.!:l*, \om af bd Cttmlig1· 
ub!(r!l\l,CI'\ til !Beb~g~dje. 

b. l.!:l*gning~fommi~iionrn fl\1! ueb C\l(l!rdfe 11j >!l*gninger i 6trbd for ilfbnmbte tTier 
11rbHt1nr fu1111r lilittN, 11t l\tr, Mil\' btrt>tb iunbtre og btbH ~r['IJSl\dft0for~olb Ol-1• 
ll<ln~. l11)l]\)t0 v~~ bd j,1mme \!hNI iom ilet, bt titi!igHe IDl)gni11ger lnbtogr, og meb 
-Poibr. fom iiolgc næruærrnbr ~ou !i([Qbe~ i @11ber ,,f 'BnbN \om ben, (JIJOTi IBI)\)• 
ni1111m liu\)er, - bog iffr hoirrc enb bc tibligere ID*g11ln11er. 

c. ~\11\Jrn !ld 11f tid i a. forcffrt\'ltt !Dlinimum ,,f ubeb*gget ~h'M( n111,1 i nogrn ffiet, 
nmg h11uc mlnbre 'lu1crnt<l!ll mb 4 fillr11, l,rnori)OG ingrn '.t>d 1lf f11n1mr, ber ueb 
231jg1ti11ger er i!bffilt frn J:trn ourigc '.Del, mail uren minbre mb 2a 0 filten, 

\jrn biilit ffieglet unMage~ bog N "Dele af bet ubeb*Mtbe '.llrr,1[. ber mailtle ligge 
imellem \jorbl)gningm og @abelinirn. <in minbrc IDnbe rnb 4 IJllrn fan af 
IDtJgningMommiiliiomn lil!abiG irneUrn1 ~alrine• O\) u11brt !tll)gningrr, fe!IJ om ber 
i bi~(t er m1brngt !!linbuer. 

d. ,~\Uot· ~in\lun (rn IDære!\e, illærf[teb dler .«joffen Nnbe ub imo\I 11beb~ggd Qireal, 
ff11l bdte ibetmin~fle ~aue illlgrnbr 'luærnhli1f: 

1. imellem f<l!lbanne IDinbuer og 91a&ogrnnbe: 3 '.lHrn meb '.l:lUæg 111 '/4 ilf fl;l~g· 
nlngrn~ ,Peibe; 

2. imdJem !uenbe til jamme {gienbom ~Omlbt mob[tQMl1be !81)g!lil1ger, btr begge 
l1a11e j,rnbannc IDinbuer imob filrralet : 3 1Wrn meb '.lll!ll'g o.f 'I• Qf be luenbe 
!!l~sninger6 fmn!ebe ,Poibe; 

3. imellem t"Ombe til (amme {girnbom ~orrnbe !!l\/gn\nger, af Quilfe fun ben ene 
bat [Q<1b.1nne ffiinbuer imob 2lrrn[et: 3 Wrn meb 'li!læg o.f 'Is af be turnbr 
!!l~gniltger0 fQmlebe ,Pllibe, bog iffe unber bet iuærm,rn(, jom Qin~enbe(\en uf 
~Ir. \ illrne m19iucr. 

e .. ~1\Jor be ouetqlQilrnbe !Seiiemmel\er om bd ubeb\/gnebe ~rr11l~ minb1le 'l11,nm1111I iffr 
ubrn at gribe iærbclt0 (otiil)rtrnbe inb i Cl:imbommen0 Q:lm\/ltel[e funne bringe\l til 
Qlnumbelfe p,rn G.lrn11be, fom iornb lor brnne Qou~ :træben i .!iro.ft ~auc uæret lie• 
b\/ggebe, mm (JUOt 'l:J\/gningrrnr ere !Jbefogfe o.f jlbebrnnb eller -0nfte\l nebnum til 
Cmb\/(llling, fon !B\/~ningMommillrtonm Hlflft>e iaab,mnt 2tfuigd(er irn fommc, (om 
hn i"fjonncr ,11 uære tif~ebdige unbu iornobmt ,Prn(\/11 til, 11! ~c6od(e0leilig9eberne 
erQolbe tilftræffelist Q\/0. 

f. !8\/gning~fommillrtonm fon, Quor ~ot~o!brnc l11le be1·ior, f. !Æ~. i {gnNgaule og i 
ittDilbBilO.rnbe ~jornn ~1111 ~\/gningcr, tilfabe, at bet unbr\11ge0 !!l\nbuet fm IDærel(e, 
Sljoffm eller ffiærffkb imob et ubeb\/SSd ~riill af mi11bre %uætmao.I enb faiifill i Qitr. 
c jam! i d :llr. t-3, \\il•lt bette '.l!rtill ubgjor en !le! ai et iiorre, til !!imbommm 
9onnbc ubeb\/ggd ITTreo.l eller 1la11r i ~Ol'binbdie meti @aben. 

Qigeltbe\l fun ~l)glling0fommit!iionm ti!lube, o.t ber ub til ~1)0nin9;11a11rbe, ber 
iffe nua i no~m umlbbelhilt ~orbinbe!(e meb ilnbet til (Hrnbommm Q!Jrenbe ube• 
b*gget 2lreill, anbring1\i [linbmr, IJæientligt beftrn1te til 11! ff11ffe Q~~ 08 l!uft Ilt 
!rappe, .ltorribor el!er .ffjoffen, llQQr be ere minbj! 25 0 Ql!en [ton, os bere0 2lre11l 
iffe er inbbefilttet i bet ueb l!itr. a fote~reune !!Rinimnm af ubtb\/gget iJlrea!. 

\Jrembde~ fon !Bl)gning6fommi0iionen, l\Qilt' to eller ~ire 91abosnmN bebl)ggeli 
eftH en fæ!le~ $lan, tiliiebe, 11t bdte ffcr eitir !lltglernt i Bitr. d :llr. 2 !li 3 for en 
rnfdt !lienbom, iorj,rnuibl ber IJtb t*inglæfte ~ef!o.rntioner ollerfor bet Cttrntlige til• 
ueiebringetl ~iffer~eb for, at m9uer liier 11[ nogen 1lf bt po.11gjæ!bmbe !lirnbomnu er 
fQ\'p!igtet m ifft at !orelilge failbn\11\e QGnbdnger i !Bl)gningernetl !8di11srn~eb, !!:le· 
nl)ttelfc, ,Poibe eller beMige, [0111 11111atte fomme i Strib meb brn oprinbr!ige 1Pl11n for 
ben iæUee !Beb~miet\e. 

g. \jor~uielje o.f en til en (iienbom ~orenbe i8l)gning fon fun finne 6teb, for\aauibl ben 
PilQlljælbrnbe !tll)i;ning i bm 6fifMje, brn ui( f11ae ueb \jor9oiel(en, efter oumjlaarnbe 
!Regler ui!be ~o.ue fmmt! 011fore~ [0111 9"!1)6*11nin,,, og, ~uor bd ubeF~'ggebe.ID'tto.1 affe, 
nbe er mlnbre enb bet efter l!itr. a 'lHi\"ebtlii;e, rnu,1 o.lbel10 ingen jjotl)oid\e af nugm 
til æienbommen ~orrnbe !B~gning flnbe Etcb. 
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:j YDERVÆGGE ... 
§ iO. 

!l!Ire ub~mblge !lllurc pn.1 !Bl)guinger, \!ære flg tl'or~ufe, @l!br•, !JJ/c{fon• 
eil'et il.J,1g~ufe og !u!fcbe ®fure, 1tbcn -©en[~n 1i1, om biGfe Wlure ete 
fdtj1aambe cfict ~øbe ov Ul lilurænbfenbe !l3l)gninger, flu~e opføre~ nf 
@rnnbmuur. 

§ ii. 
!llcb aTminbdige !!Jnan!ng~~ufe famt Ueb be bertil ~cienbe Ub~ufe, faafon1 

6talbe, fl3nbfle1~ufe m. m.1 bli\!et ~l/ffilfm af !ll1urcn ol 6ej1emn1c faniebe~: 

!lllum!l(ffdfen i ffot111uHne, faa\!d Ul @abe fom til @aarb, (fol! 
ben ø\!erj1e ~tage \!(!'Te i& @tern, f be to mbmfor l!ggmbt G:tager 2 @item, 
i be to vaaf~!gcnbc <ltager 21 Stem, og i m~uer nebmfor liggrnbe <!tage 
gfaeB et Xifiæg af k <Steen. !J1:,1ar en af G'tagerne gil!e~ m ilørre !ll1uut• 
ll)fMfe, mlJ ~er er fnl1fat, maae ogfan !lllu1ml)ffe!ferne, fnnfumt 61ab~6l)g• 
n1eflcun flnbet bet fornøbrnt, i be mbenfor uærcnbe llt~gcr forøgeø faalebe~, 
at €it!gningen i !lJluurtl/fMfm ncbefter ueblige~olbe3 t bit ~it· angiunr 
B'or~olb. 

§ 12. 
3 l.liBfe !lJlure funne anbringe~ !llinbuer meb 1 €iteenB lBr~fbtingB• 

Manbing. !!3inbue~a.1bningernrB !flrebe i uboenbigt !Dlnal tør lilfanunm iffe 
ooer~ige .toh:ebiebele af !89gninge11~ !8rebe. 

§ 13. 
!llluutt\lffdfcn i G:nbe· og !8agn1urene eTier i be fnnfalb1e @n\lle 

jlal urerc :1~ €item meb 1 @.tun~ Qllrenbfnget i ben €itrrefning, bet er o\let 
bet ll\lft~e !8idfefog, fnmt iBimmm be to ø\lerjie lltngii; i brn llerefter 
fllfgmlle lltagr i! ®tern ubm ltllænbinger; ug 1 aTic bt nnllre 2 ®teen 
meb i! €itemG !8Jrenbinger. !)JiUerne mnae if.fc \lære unbrr 18 :tominerB 
lllrebe 03 fluTie furMnbee mel! !Buer. !!lnbm nf l!Hænbingeme man !ffe 
tiæte o\let 3~ llllcn. !!Jell ll11llegu1Jlc ai ringe Ub~ræfning, fnnorlfum naur 
n~e G'tnger ngte~ panfi.ltle æ!bre f.l3~gninser, fon ®tub6~~Bmrjieren tiljiane 
~DiBprnfntion fra l.lm ~er nn~illne !Rrgil, Iiaefom ~nn, nanr Dm~ænbig~ebeme 
tale bttfor, fau tiU11.lle lllinbuer i @no!r, nant b!Gfe !fft funne ~rnregme til 
De i § 35 om~anMebe !Brnnbgnb!e. 
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§ 7. 
Wlre ub11enbige ffi1ure µ011. ffotre eifer minbte l8~gninget ffu[fe oµfere~ af @runb• 

mur (bog meb be i §§ 36 og 70 næ1111te Unbtngelfer) efter følgenbe !Regler: 
a) ljormuren, jaauef ti[ @abe fom W @aarb, ffaf miubft ~m.ie føfgenbe ~Jturt~fMfe: i ben 

Jl\lerftc @tage l •/2 ®ten, i be to nel.lenfor uærente @tager 2 ®ten, i tie fo paafølgenbc 
@taget 2 1/2 ®len, og i en~tiet mbenfot figgenbe @tage ffa[ ber giuefl et ~iUreg af 
1(2 ®ten. 91ant en @tage er oucr 6 2Uen ~ci, gjoi~ ffi1mt~fMjen minbft 112 ®ten fforre, 
enb ~er er foreffre11€t, og, ni.li.li" bet [lille~ en @t,lge en [tørre ffi1urt9ffe!je enb ~er 

fore~reuet, mm1 ogfaa· lmurt9rfe!ferne i nebenfur uærenbe @;tager ioroge{! fmifebell, 
!li %oregelfen i lmurt~ffe(fen nebefler l!eb!ige~o[bel! i l!et oocnfor m1gfonc fior!}olb, 
mrt forfi.li.lllib! @5!!lb{!Jj9gmeneren finbcc bet fornebmt. 

b) S' bi{![e Mure funne !Binbuer anbtingel! meb 1 ®lenl! !BrtJ[tningl!!ifrenbin[l; !Binbuell' 
at1bningeme{! !Brebe i ubuenbi[!I Mila! maa tHfammen iffe ouerftige 21~ af ~g· 
ningenll !Brebe. 

c) Wlurll}ffelfen i &nbe' og !Bagmure, be f110fa!bh @aule, ffal oære minl:ft 11i2 ®ten 
meb 1 @:itenl! !Blænbingec i ben ®træfning, bet er o~er bet e~erfle !Bjælfe!ag, faml 
igjennem be fo euerfte @tager; !Bagmuren{! %t)ffdfe ffof i ben bere~er f.olgenbc &ta\le 
uære rninbft l 1/2 ®!en uben !Bfænbingcr og i llife be anbce @la(ICC rninbft 2 ®ten meb 1112 

®ten li !Bfænbinger; @11bemurenll %~fMfe ffal betimob i be næfte 3 &tager uære minbft 
1 1/~ ®ten uben !Bfænbinger cg fotitint mhtbfl 2 ®len rneb I 11~ ®tenll !Blænbinger. IJ.lif• 
terne maa '.iffe ~aue unber 18 %ommcr0 !Brcbe og ffu[fe forbinbe{I meb !Buer; 
!Breben af !8!ænbingerne maa ifte urere ouer · 3 1h mlen. 

d) !l:leb &nbegau(e af tinge Ubftræfning faauelfom, naat n~e &tager µaaførea ælbrc 
!B~gninger, !an ®!ab669gmefteren ~fritage for bm unbec c angfone ffie-.3ef, ligefom 
!}an, naat .Dmftænbig!}eberne tn(e herfor, fan ti[fabe minbuer i @aure, 111.li.lt bHlfe 
it'fe ete be i § 30 om!}anb[ebe !Brnnbmure. 
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§ 27, 
QIUe ub1•mbigc !U!urc j.loa a!Je ~one cUrr minbrr Q.l~gningn lfulle oj.lfori0 ol @runb• 

mur (bog meb be i §§ 34 og 66 næ1mte Unbfogdfcr) eftn folgmbe !lkglrr: 
a. 2}bernrnnnc i !B~gningme Qænl)berdning, ~1wr( !Bjælfernell Gnbn oµtogeJ, og !}»ori 

:S~gningcni'.l !!linbuer o~ 3:'.lon i !lkg!rn unbringetl, be \Oilfa1blc f!otm1m, lfnI!e faa• 
»d til 13iabe fom til @aarb minb11 ~oue folgcnbe !U!urt~ffel[e: i ben o\Jetih !Etul)t, 
og \om ju11ban anjell oMuo murebe .!tui~e, 111~ Eten, i be to nebmlor \Jærenbe 
!Etager 2 Etrn, i be to :puofolgrnbc Gtogrr 211~ €ten, og i rn~ucr nebenfor liggcnbe 
Q;tage ffo! ber gillci'.l cl lilll\'il af 1(~ Elm; .Rjælbetm on[ctl i brnne {lenfcmbe fom 
en Gtoge. 911\ar rn Gh1ge er otitr Cl fillrn ~oi, !f,1( ffilul'l~tfd[rn gjorei'.l minbft 1/2 

6trn ]1orrc, mb 9tr er \_loobubt, og lhNT ber i bdtc eller •\Ul.lrc 'liliælbe giueG m 
!Etage c11 flcrre !U!ud11ffelic cnb ourniur forcifreud, ffa( ogf<Ht !U!utt9fMfrn i be 
nebenfor l•ærrnbe Gtoger ænbretl fall!ebe0, at Worngdfen i !U!mt~ffelfrn nebe(ter l.lOFY 

i bet oumfor 011gi»ne f!or9c!b. 
b, 3 biØie Wormure liU11bell i !l!lc Gtager meb Unbtagdje al stjælberen 1 6tenll ~r~fl• 

ningeblænbinB unber l!"!inbuerne. i8(11bue0,1abnh1gcrne6 !Brrbe i ub»rnbigt !U!o.al 
maa til[ammrn iffc olle1ftigc ~/a af !B~gningen~ !81ebe, og rn9uer lj)i!le jfa( \.lære 
mi11b11 211" ®tm bnb. lin minbre ifli!lrbrebc fan unbtagd\ell\Jia fi((Qbeil Qi 
®foMb~gmefltrrn, uo.ar i;rnmø iuærfnil iffe (orn1i11bffed ber111b. {lQr m 'Ville 
iffe i l)de !89g11ingrne ,Poibc og mcflcm to \obrette 2initr ben f11j!fofh :Plini· 
:mtmGbrrbc o.I 2112 €ten, nrna brn fom Wølgc bcrn! m1111glcnbc ffilobj!o.nbtlfr11ft i 
!U!urrn ff•1ffeØ til»tie citer bc f!otffrifter, \om i ben {lrn\wibc giwe eller bif,1lbci'.l af 
®fob001}gmc~nrn. 'tldte gjæ!bcr ogfao., naar brn rnfdtc IDinbueøno.bning gjoreil ollet 
2~f4 21lcn brtb; lige!cbe~ Mac !U!muætfet i ®tuccfogen inbffrænfe,i berucb, at ~nb' 

go.ngrn li( {lufd - iflorten eller @abcbewn - ~ar ji1J1n !Bi·ebc, rnb ber fual.lc 
tilftcbc~ brn \om !!linbucø,10[\nins efter fornæ»nle ffiege! for ijorbclinscn «I ~illc• og 
l!"!ittbncilbrcbe. 

c. !Ill1at*fk!jen i 2}bernture, bcr iffe cre ijonrnm, i linbf• os !B•1smurc, bc iuafalble 
G.111\Jlt. ffal tiL1'te minbft 11;, ®trn rncb 1 ®frn6 !B(æntiingcr i l.lrn ®trn·fning, ber 
tt o\Jtt bet ø»nj!c !BjæffelQg, fnmt igjenmm be to otitrj!c G:foger. fBo.gmunnil '.l:l}f• 
fdfe jfo.{ i bm bcreflct fefgcnbe ~toge \.lære minbji 111~ ®len ubrn !Blænbingct og 
i o.tlc bc anbre Gfogcr minbft 2 ®tm mcb \1/1 ®ten6 !Bfænbinger. (fatbrnturenll 
ltl}ffel\e !fa! bcrimob i tie 11.-rjie 3 @to.ger »ære minbj! 11/2 ®ten nbrn !Blænbingcr 
og io»dgt minb~ 2 ®ten 1mb 1 ir~ Elene Q:lfænbingcr. Stjælbcrrn anjeø i fornæunte 
~'rn\ce11be1 jom en !Ætagc. (llif!rnie mao. iffe ~a\Je unbtt 18 'tommerø !!3rebc O(l lfuUc 
for!iinbc~ 1mb ~uer. !!3iebrn Qj ~rænbingcrnc mao. iffe uærc o\Jcr a1;2 QHen. 

d. lin9titr 15,19abr, iritfhrnrnbe G.loi;f d!rr !Bagmur ffa( u<rrc ubrnf'Vd og a\ff11rd dier 
1-1ub\d rl!er fll(ld 

e. '!\eb lln'Nnrnrc af l·ingc llbflræfning O!J l!cb 9Jlurc om ltrnjiptl)tt\c, \anlld fom nant 
n~e ij'.taget J.li.lOfOTf~. ælbi:c !89g11ingrr, fon ®tab06~gmenercn ftitQgC for ben tmbct c 
angiune Oh~d. ligr\om ~an. M1it Dmnænbig~cbmtc tale berfot, fon tilfobc minbuu 
i @n11k, nuar bi~(e iffe ere be i § 29 om~anblebe !!3rnnbnmn. 
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§ 35. 
l'.fo~wr @11~!, bet nb~iffcr rn lll~g11ing fm !Jhf•odrnbo111111m1 jfol l.læte 

en lll ta It b g 11 ~I, og f om f~11b1111 ~ll~C fø!gcnh (l'gcnil'<1!•cr: 
a. brn jfol !jul.le rnlnbfl: h !t~ffdfft, ber ere f11fl:f11ttc i § i3 for @al.lle 

! 'lliminbclig{>eb; 
b. ben ~~I oNrnlt r11:lfe .): 2!1en oµ ol.let !t1191t; 
c, bed 111<111c higen :I:rngcr, !Bjrlfc, W.1111rlægte filer m1bct !tr;c~ætf læggcO 

b»l•erc rnb 1 !Stem fm !?)hqibra, cg i bet -ficlc nrn11 brn !ntct €i1cb 
l.la:re llf thtgcn !t~lfdfc cnb i IS tern; 

d. l2Jinb\ICT eflcr nll~Te Qfo{•nill!JCt llhlllC fun lll\(>1ingc~ bni filer fc;:rJig 
!tia,1bdfc 11! !!3~g11ing~iu11unitojio11cn og unbcr bc ! § SO f111lf11ttc !Bc• 
t!ngelfer. 

§ 36. 
3ngrn QJ*g11i119 m1111 bc!c~ i flere ftn~i!tc @'imbomme, mcbminhc biBfc 

11b~iffr~_ l.leb m mrnnbo11~1. 

§ 37, 

@'n !Brm1bg,1l.ll fon ~ære f!'l'llcb~ for to tll ~·b1,111bm fl:rbrn~c Gim• 
bomme,. n1111r brn, fcrnbrn ut N'f~lbc bc i § 35 f•lllfatte 'l3cti11grlfrr, n 
forf1•.nliurn fod•un~rn 111rb !•rMc !!l~a11i1101r1 og brr ucb t~h1g!,t1lc llrt!.ua= 
Ho11er n 1't{1vcrl>rr ®itfrr(>eb for, M ben ifl~ fol\ ~ortt.1gc~ af I\Ol)m ai 
Ginne, fual~nnc m uf lEl•gningm1c c11~1111 f!a,1cr. 

§ 38. 
ITTaar fa111mr11f!p~rnh !B!Jl)nh1ger ~n~cB fatte i m mibfcr!i~i~ B'orbin• 

bclfe mrb ~1;m111hc, fou !l~\1gni11gGumrniBjfo11rn aiuc !ti!lubdfc ril ,11 bcr i 
be mr!lrmliggcnbc !Brn11~gut•lc a11!•rinl)rB .'.lcrnfonn mcb ;Jcrnhrr 1i! C•cggc 
Sibcr, fom ma11c ~1t11c t1et i J?armrn og ~abc mi11b1l rn ~!ifliinb af D 
:tommer fm ~\lcrnnbre. 

§ 3!). 
mcb Omba11mlfcn af 2 rl!cr ~rrc !BIJ!]llingcr ti[ crn fnnm te !Brnnb• 

gu\l[c, brr ab1linc bi*fc, ui iU~g11ingØio111mioJf!omn tiHabc~ hrltag11c. 
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§ 30. 
mob benne Uenbe %agffabe effet an ben 2!d af !filur rub mrnnbmur, brr fra[ ~a)Je 
f.1.1lgenbe &genjla6er: 

a) §)en jlaf ~a)Je minbft ben st11ffe!ie, ber er faftfat i § 7 for &nbe• og :Bagmure. 
b) !Den fl'a[ o)Jcrnlt ræffe 1/ 2 Wien op otier %aget 
c) !Deri maa ingen !Drnger, .l!ljælfe, W1ndægte e[et nnbd Sltæ\!æd læ\]gell b9liete enb 

1 ®ten fra IDberfibrn, og i bet ~efe ma11 bm intet ®!eb uære nf ringere %t)ffelfe 
enb l ®ten. 

d) !Binbuer e[frr anbte &a6ningec maa fun nnErln[lell beri efter [ærlig Sli(fobelfe af 
.l!ll)gningllfommi~fionen og nnber be i § 68 inftjat!e iBe!ingeljet. 

§ 31. 
&n iBranbmur fon uære fælle& for to til ~inanben ffobcnbe @:ienbl1mme, naar ben, 

foruben at cpft)lbe bc i § 30 faft\atte iBetingelfet, er iot(JJnr!ig for!iunben meb begge 
iBt)gninger og ber ueb t~ingfæfte f'leffarntioner er et~Uet\!et €iffer~eb for, at bm iffe fon 
bodlagell af nogen af &ierne, faa!ænge en af iB9[1nin[1~tue enbnu ftanr. 

§ 32. 
g'lanr fammenffobenbe iBt)gninger i forffjel!i[le &ienbomme .1.1nfrell fatte i en mibkrtibi[I 

%orliinbe!fe meb ~uernnbre, fan !St)gningllfommillfionen ]iUr Sliffatelfe 1il, nt bet i be mellem• 
riggenbe iBrnnbmure aulirin[lell Semfotm meb Serntere til ~eggc €iber, fom · nuttc tæt i 
.ll'armen og ~nlJe en Wlftanb af minbft een Wlutffcn{l ~ængbe fra ~inanbrn. 

§ 33. 
!Beb ®ammenfægniugen af to errer ~ere @ienbomme tif cen fnnnc be lBrnnbmme, 

bet nbfliffe bem, af ff.Bt)gnill[16fommrnfionm tiCfobe{l &~rttngnc. 
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§ 29. 
'.j\\gen !Bl)gning, brr iffe liMtr iirntd minb[l 4 ~!len (t\1 91nbogrnnbrn, man mob 

bcmu \lmbe '.!og~abe c!kr onbrn !!.!ti ni ro/ur mb ff.Brnnbmnr, btr ff11! ~alle folgenbe 
&grnffabn: 

a. '.Den ff11! ~a\le minb~ \lrn '.tl)ffd(e, bir ri' !«fiiilt i § 27 ror &nbt• og magnmrr. 
b. '.Dm ffo( t1tim1!1 ræffe '/. !ll(m op ourr '!aget. 
c. meti nrnu i11gm !l.T/ur!ægk e!fr1· 1111brt '.!rnllm·f læggre ,b9&ur rnO 1 Eitrn fm IJ)btr• 

fiben; bog funnc Gnbnne nf '.Drngere dier !8jælfrr fl'lJbtli rn ~.1lu !Stm [ængne frem. 
d, filabningcr mao Tun 11111'ring1e t>eti cflfr fær!ig Xillo\ldfe af iBl)gningllfommHlfionm 

øg fnn \oubonnt, iom iffe cre o\Jrr 9 '..tommer i %itfont og rre anbragte meb minbft 
3 21!rnll !Dlcllrn1r11m. 

§ 30. 
&n iBr1111bm11r fon llærc fælfe{l jt1r to til ~inan~m fl.1.1brnbe !firnbommc - ft11· 

9"hJlil)gninger bog fun, for(aa\Jii'.ll \Bl)gningerne t1pfore0 famtibi[l -, naat ben, forubm at opf1)lbe 
tie i § 29 lafi\otte !8dingdfer, er fotju,Hfigt forbunbm mrb brgge !Bt)gninger, er minb1l 2 
15tm t~f, nuar ber gaar æntier af \Bjæffer rllrr illrngrre inb i ben, og :træuærf ~en~otcnbe 
li( ben rne m~gning er minbfi s112 '.tomnu fm %ræ11ærf brnbom1be til brn «nben; bog neb• 
fæ!te0 ijorbtingrn Pil\ 2 Eitm0 '.tl)ffelfe til I 1/2 6trn\l ueb @nbrmnrt, nnar Deri run inblæggrll 
GZ:for1lrml• eller ir.w~c1>etlcr, 'Iler ff,1\ bitl)o0 ueti t~inglæffe '.Def[«rationer uære ttbUer\ld Eifrrr~ib 
\or, at brn iffe fon botltage0 af nogen «I <ilerne, faalænge en of !S~gnhtgrrne rnbnu ~aar. 

§ 31. 
mnar fammenft0benbc m~gninger i forffje!lige &ienbomme ønffell [otte i en miblero 

Hbig j!orbinb1ljc meb ~ueranbre, fon !8t)gning~fommi~fionm gfoe· ltlClabel!e Hr, nt bet i be 
mellemliggcnbc mrnnbmure an5rhtgell Sernfarm meb Semb.ore til 6eili!e 6iber fom ~uttc tæl i 
.ltarmm og ~aue en ~lftanb ilf minbfl en Wlur~enG l!ængbe fm ~inanben. 
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MATERIALER, UDFØRELSE M.M. 

§ 41. 
!"agmibcr af !ttæ, fn·i~cl til @nbc fom ti! @narb, erc for tl'rmttibm 

alllcleO fo1611bne. ~d 6nnum gjæ!l:ler om ubu111Nge Glf11mfcr, bog fon 

!!l~g11(11g~co111111iil[ionm nnblngelfcøuli~ tiffote '.tmge[imfcr, (1t1or ifor6ub mob 
bcm uilbc mebfcre iæreguc Ql,mjfclig(iebir, i (1Ui!fet i}·nlb be rntm jfuffo r~rcø 

og gi!ifctl dlfr bæffrtl mib nnbn nfotflrrmbdigt W.ulcrlale. illcb fficiinra• 

!ion nf æfbrc ll.~~gningcr Mi~c @c[imfct og liknbcr nt fornnbrc i Oucmttl• 

flcm1mlfc ~crmcb. 

§ 42. 
l}orfnnUibt l!Næggcrc til illarntl O~i~dfining nt1~rh1gcO nf :træ, jfuUe 

bc +•aa nfk Eilbct hll'l'bc~ mcb 1rnntn·nbcligt !lJlntcrinlc. 

§ ,13, 
!rcclngcr, fom nnbmtl 11b11b, ffuUc inhcttc~ fnnlcbc~, ni bc, 1rnnr h 

crc ti!fof!cbe, 11t>gj~rc m l.lllan mcb IDbnjfabcn af !81)guh1ge11d !lllnur, fan 
nt im 11onc11 ~te! nf Wlurrn jfoucr ubmfot !!ugen dfrr nourn ~cd nf \!u• 
gca 11brnfor IDll!rrn. ilnfom \!11grn nn!111c~ inbnb, forf!)nC~ bm mcb et 

6frnn(•rn:llt, ~1uiil ~llcrflc Jfo11t, nnnr l!!!i]eit et h1ffrt, ligger i llm ~llnfle 

~cd nf 9.l/mm~ Q!(un O:J fnnlcbcd nlbdcd brdfrr Jfotnim, ~vor~o~ bctte 
6frnnhri:bt 61ivct nt 6c~ætfr uub 2crnli1if, bet Ji[(igc nullrh1gcø noget olJ 

i'nn l!u~m ot>cr f•lllllnc~ ~orMnbdfe mcb 6fmnllræbtct. ~o~ flnl JU~g· 

11h1ø11'0111mrn11onrn cftrr te focuk thr!)olll funne forbrc an&tni)I mtm \!u• 
ger {ldJn·b!c mcb 2m1~1fobet diet cnbog l.'!ugcr af f11lb1 3mt. \!11gcrncd 

•\:>il:llflfllt fnbtdtcl) fnnkbcø, nt l"luom1c, nnar bc nalim~, !f!'c fuum foftcø 
uf 6tuNcmc. 

§ 45. 
l!igefom a( Q(1wrnlle!fe af Qlh1bin90till'rf os :tmtiæd m f.B~gningnØ og 

@;fure~ ubumbige !llægnc et for6ubt, fnufcbc6 for6~lleil bet øt nnui11be ~rn 

cficr ,mt1ct brn11bbnrt \P1ntrtinle til '2Hto11rt, S~a!cr, ubumbigc ~rnt'VCT ~0 

DUCT~DU1·trt til l\D!)fn '.red aj cffrt ~ili~itling tif Ql~gningrn, bit Jigg1r uben• 

for {l)be1 lllllt!'ll. (!'i l'fUct !llA•lf be Ql1[1æb11i11gcr, (l},wle, @ifurf, 6~nJet og 
Wlnner ni lBH1:brr din ~r11:1 f~lll c11b11u ~11brG ('et! 6t.1be11 1 ~rnftrr iffonb• 
fællrB, nn.ir ~c (•lil'f l•r~ni11:l~ige, ~uotimob h bn, nnnr be Hfc gn11ifc ('~!!• 

tngr~, ifufic Dt•f~uB nf fitlbt \Plu111um·f. ilog fon Ql~g11i11M10111111i~11011r11 i 
~øi11 fornpt1ne :tilf11:!bc 111r~b1!c ~l~+1cnf•11fo11 fm flbn11æu111e ~ienr1nmdfr mcb 

,ljmj~n til rin~cre !Jle:pnrMio1H'r1 !tgcfom brn fon tiU~bc 'llnhingdfrn nf <l[, 

brlc~ n,1[1111 ®fmc, l;uik11be ~!nn :tm+•iUrt, nnnt bc lornle Dnql11:11bigf1r~cr 

mnMtc rnlf bnfor. l),minl1ufr, ~rt iffc crc oun 4k 'lllrn f>øif, O~J fom 
n!lrne hn~lled fom f•rn~.1nne1 fnn11e Ot'frre~ f,rnucl 11f !BinN11glluri:d fom nf 
'l:'.pmmct og Qlrnllct. 

§ 63. 
2ugrn JU1,1uni11g 111nn m1n1~gi~ mcb :n ul'!n11brt ~llliJ 3'nr~r. '.Ditte 

i)'od•11b 8JC1:lbcr f,i.iurl om @3i~i" ID/cf!c11t• on !!3,1ø(1ufc, [om 0111 !j01·[1ufc. 
®1~bt @l,1~ man n\brkØ iffe 1irng~~ llrb lU!JQni11gcr~ 'l!fimb~ni119. 

1856 

§ 36. 
,q{(ta11et1 ttbuenblge !Lleflæbninger, @ejimjer, !Jlenber, ltrnvver, @;ua!er ofu. n11111 

iffe ubfureø af stræ, mebminbre ben lJaagjælbenbe iSIJguirrg er fjernet l 5 ~(fen fm rmben IDlnn~~ 
®rttnb. !Dog fon !LllJgninggfomminfionen inbrnmme Unbt11gelfe ~erfrn, naunlig naar !BIJgningenn 
®til i Sorbinbelfe meb en fri !Bdig;ien~eb gillet Wnfebning ~ediL 

Ubuenbige IJ)afljnMuger ffuUe inbrettea faalebeg, at be i!le ?unne fofteg af @:i!ab!erne, 
og, naar !BIJgniuggfommigfionen finber, at be fteblige Sor~o!b 11jure bel ønffe!igt, ?cm ben 
fotbre, at faabanne ~ngei: gj.eng 6rnnbfiffre. 

!Bl]gning6fommi!Jfionen fan tillabe minbre S~anbfættelfer af !Sinbing§uærf tiaa ®feber, 
~uor bette i!fc fra g'llJf maa anuenbeg, fam! ·'!l:nlitingdfe af aaline ®fure, bet alene Iieftaa 
af et tirn strævmer ~uifenbe stag. Bati:in~ufe, ber fnn 6en1J!lea fom faabanne, fnnne ubfu• 
re!J af !BiubingGuærf eller af $tømmer og !Bræber. !Bebfommenbe l81Jgning3infpeltut fan 
tilftebe, at bet 'tiaa ISIJggetJlabjer ovfureg mibtedibige @:;fure af stemmer og !Bræber, 
bet [lulle Tior!!age~, faafnar! filt6eibet vaa @:itebe! er tHenbc. 

§ 52. 
Snge11 it'll)[lllht(l m,1,1 .1nfltl)[\e~ mc'b m 11fil.1t1b1t ~uib \3'nt'N. 0cttc Bot'bttb niætber 

fanuel om ®ibe•, ffifo(frrn, ''il ~agfjnir fom ~m \)'01~'llie. :Støbt @(11~ mnn n!l>e[e~ iffc 
faugeG ueb i!31J~nin\je1·~ ~!i1mbilnin\} 

1871 

§ 34. 
~Utancr, uburnbigr !Bcflæbningrr, l5Jrjimfcr, nlmbtr, Euakt \amt '.tra~'lJdrin, [om 

ligge nbrnfor {>ufrt, mM iffc nbforr\i af træ, mcbrninbrc bm v11ngjn·!1>c11bc @jrn~anb rt 

fJcrnd 15 ~Hm fro frrnunrb illrn11b. '.Dog fon !B~gni11g0fommi~jio11m inbrommc llttb• 
t11l)dic [,icrfrn, nnun!ig naat !Bl)gningrn5 E:ti! i ijo1fJinbeljc mcb m fri !Bc1iggrn~cb gillct Qfo, 
Tctninl) ~edl!. 

llbucnbige IJ)af*uillnger fful!c inl>rrtttli (,1okbc\i, at bc iffr funnc lejtcø af 6ta6(rn1r, 
t'l) HM\' !B11g11ingllfommi~[io11cn flnbcr, ilt bc ~cl>ligc \]or~olb gjorc bet .onffdigt, fan bm 
forbn, at \.rnbamu ~ugrr gjore\i brnnbjifrc. 

E:tub~b~l)me~trrn fon til!ubc minbrc '.Jft,rnl>jættdicr ol !Binbingøuærf vou Etrbcr, tiuor 
b<ltt iffr fm 9"/~t nHhl anucnbc6, fmnt Wnbri11gdfc af a,1bnc 6fur~, btt ak11e brfina nf d vaa 
1m~i!frr (Jtli!enbe lag. Qatrinl)ufc, brr fun btttl}tlcØ iom fnabmme, funnc ubfQnil af !Biubing(l• 
t•ætf ran al 'll'nunu og [lræbbcr. Efobilb~gmrficrrn fmt !i!~rbt, ut ter ~'U•\ !B~ggc~fobfcr 
o~fl'tt~ mibkttibigr 6fnrc al 2omrntt oiJ !Bmbbtr, bcr ffuUc [1odfogc1l, [n11f1rnd ~r~dbct µaa 
@:itcbd n tifenbe. 

§ 35. 
:\ngm !B~gning maa an~r~gc0 mrb ~1,1ib \)'inuc. 

6ibc•, !!Rdlcrn• cg !Bogl)u[c jom om Wol'~U[r. 6tobt 
mlJguinBct~ ~f~ubilnin~. 

1889 

Tlctk ijor(111b gjætbct (aat>tl om 
@(u~ 11111'1 nlh!t~ iffr brngr\i tirb 
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ÆLDRE BESTEMMELSERS OPHÆVELSE, IKRAFTTRÆDELSE 

§ :100. 
S'otorbn!ngrn af 27be 3'e6rnat :1683 nm .!tjø~rn~atinll @abtt og lB!f!I-" 

ning, !PI. :14be Sanuat :1779 om !l»altfjnflrtll 3nbretniug, !lll. 4be :tlet6r. 
:l 793 om ltorbrnnll S'on6~gnr!fe Utb !B!{!)ningrr6 0~1førelfe i .Crnfrenbe li! 
@,1bdinirn, !!li. 4))e !'Juli :1795 angaarnbe h l:Regtrr, fom Ur\) !B!{gningct6 
O;ifønlfe i .!tjøOen~aun for €ftcrtibrn 61i'OC at lagUage, fl)J. 28be Suli :1795 
llll{IMfnbe ~lnN11b1'frn af !!li. 4be Sul! :1795 i S'otPitbrnie, J'OT. 9h €q1t~r. 
:l 795 om Duer!Htilelfc af !8~gni11g~anorbnin9m1r, $1. 23bc l5r1)1h. t795 
om ntttntrte ll3e1le111nulfcr ucb n~c !B~gninger6 0.}lførrlfe, !GI. ijte !mut6 
:1796 um Straf for ~et muube @aule, !ll!. :15be !Warh'.\ :1796 om 181,lg• 
uinget6 ~tibe JlllCI ujæl.ln @runb, !\li. :16be !lJlarte 1796 OITT llJlnutjkrn lJllil 
3'fobcn jlilQ \!oftm1c at la>MC, !trærrnbn mrb .l?oHer, !Bf~, l!:llif llt l•eflæbe 
Il!. nt. 1 mr. 2Qbc '.):111i 1796 Ont 6forflrne~ ,Pøih, mr. ifle siiU!J1!11 1797 

om 1!\fo:nbinijcr i l!:ll)!J!linijn, ber ingen'@jrnncmgnng 1i!flrbe, $!. 2bcn .Ortbr. 
1797 Ølll 3wflub mub !Jlcnbcr uben l)'o1~11!ing, mr. 18bc '.luli 1799 nn• 
nnga.m1bc uhlfe !!ktil1i1dfer1 unbet ~uilfe bet ti[fobc~ J;iuuBcfrre i .!l:j~brn~.1!m 
ni forelngc ijornnllringcr meb bete~ l!:l\)!J!lingcr, mr. 1 ibc ?[ugufl J ti03 0111 
Botl•ub imob ~orioont.11e <Sfotflr11c, mr. 5u 3uti 1805 nng.rnenbe nt l!:l~g· 

ningcmc i B'orflæbrrnc 111nae ui•fRrc~ nf Q"linbing~uærf, \Il!. 2bc11 '21ug11f11808 

m1gn,H11bc nt ili~i·rnfntio11 fm l!:l~g1ii11g~rrglm1c mcbbcleø M <fonccnic1, !I)!. 

12tc ?l~'Iir 1800 0111 l!:l*g11i11MU.?fe11et i .!?j~(·rnf)•l\111 og l3t,1b~l·1~~111cflttrnØ 

Q°lctaling, \llf. fObe '.lnli 1809 n11ga.irnbe nt 13t.ibG(•~gmq1errn innn giue 
~rlf!lig !Jli'j1to&,1tioa +•un !!1~gning~fornnbrin~u, !111. iik 3an1i.it 1810 0111 
J;i~ibrn af m~gningcr i @.1bcr m11Jcr 18 \Jllm~ lBrcbc, !1)1. Sbc D~1br. iStO 
J.1111 jlnc ffi!'glrr Nb fl:l~gnlngerd .Q+1fN•·lfc, mJ. 21bc"!D!.li 181 l O!ll f)OOt• 
~iN 11bl•mbc !llinbucr ef!cr funfo!btc .R11mu+•+•rt nrnne nn(•rinut~ i .Jjufc og 
@aurbe I .Rjårnb11\l11, !Il!. 17bc '.lul! 1811 0111 .Rj~!bcr(1.1!ic •'B fmnfprin• 
grnbc :trn+•+•rr, mr. 2Gbc \Je&rnnr 1812 om Ql~gni11get i ()-orfl.i:bm1c, !Ill. 

2bcn ~1~·ril 1813 at1guurnlle %1111elhlfe for 6t.1bil&~g111eflern1 om 'trnN'et~ 

og .Rjæ!llcr(1alfcd '.lnllr~hting, \Il!. Z.Sbc 2!+•rif 1813 om ~lnmdllclfc nf ub• 
ucnbigt ~!rl•cibc for 6t.1b~b~gmejlem1, Q:lf, 25tc !Vfor1ø 1814 oni '!'-uml 
'.lnbtclning unbcr n~c '!'-~g11ingcr 1H Qfo11brc11bcrd '.lnb!æ:)!lclfc, \lJJ. 17bc 
Dr1h. 1817 om nt m~untnger paa 6tnben~ ®rnnb 11b~nior ~_lort.·nc d ni.rnc 
oi1frn~, for ~Jrnnbm er +'nauH~ nf .Ræ111nnm m. m., !Ill. 24bc 6cpt&r. 
1819 om \}or~ub imob Jtofl,1!be ub til ~h1brn, l!ou f9b1 \martB 185,t inbe• 

~o!brnbc nogle \Bf]}fll!llldfcr t -firnfccnbc til !ll!•gninl]Ct, bet oi•f~H~ { 13t~• 
ben Jtj~\·m~nlln eller brnB 11ærn1qle ,Omegn, ~§ 1 o~ 2, Huefcot afle anbre 
a:lbre l'!ot,6cfl1m111elfer, bcr cre i €uill 111eb 11a:1~1nrnbe .\"c~, fætte~, for• 
f.rn~iN be mb1111 crc gja:lbrnbc, ub ø.f Jtrnft, ~>1•Ufrt ~øf.in lli,~!bet om be 

!!kflmunclfer i Bornrbninøm ø.nø.rnrnbe ~ra11bt>æ[rnc1 ! .Rj~!·rn(1aN1 nf 1jle 

moo~r. 1805, nnon!igen f•1111mc6 ~upitrT I, ber iffe crc formelige meb nær• 
~ærmbe !.!olJ. 

§ 106. 

i'lcnnc .\"ou trnbet t .l?raft ben 111c Wini 1856. \)·orfø.<Wibt 21ppro• 
&at!on urnnltc oære mcbbeett pan i1aatæ11ftc !8~gning~font,1gcnber, bet flnø.e 
i 6trib meb forefla.ienbc !!lcflcmmelfcr, t.1bcr f.iø.bø.n Qfpproba1ion fln @~T· 

bii]~fb' ~lli~· m~uning~foretø.ocnbd iffc ~·ø.u{1 cg~nbe!l inbcn \)'ork& af fil 

!Dlaumb fiil hnne J!~u~ i'lnlltm • 

.f)uorrfref nHe !Uebfommcnbe flg ~alle at rette. 

1856 

§ 86. 
0cmte 800 træt-er ijtcbelior !BtJunini]~l''t' for €foben .\t'jolien\ml'n ,1f l 7be mlnl't~ 

1856, ''ili•'" fl'l"ialllJi~t bcr i ~l1l' ''m QlffQ~!ling ,;f bc l'Cb 'Den!<1d,1tionf,linfrn l'lll ,!Zjø, 
6rn~aun j.lililfo[lte Snbffrænfoin(ICl' m. m. 11f 6tc Suli 1867 § 6 O(I jre1·lii] i bmnc 
'J)nrngrnp~~ eitrn c et \1c11uift w l!Ol'Clt nf 17bc mt.nrn 185G. S!.!Ul'igt (•nr bet fit 8°l'l"' 
bliucnbc uc~ be fJiblir (ljæ!l'enbe !Bcf!cmmelier mcb ,Pmi1111 li! ~~c(•1,1(1ndirn .1f ht i ben 
t!il!t•ntr e~11 .1f fite Snit l 867 l.lmmclbtc '.retrnin. 

§ 88. 
~enne l!l'1.1 !ræber i .frrnft L'll ~nnanrb frn brn -'.i),1g, ~,1 bd IR11111mn .1f l}outibcnben, 

l h11i!frn ~otien funbgj~re~, ubfommct·. 
Sorinnuibt ~fp1n·o["1fo1 11 rnanttc t•ærc mcbbett p;rn p.1ati"rnt"tc 1t\~1i:p1in(l~f•1 rd.1f1rnbcr, bcr 

it,1,1 i Etrib meb be fo1"1111ft,1,1cn'cc !Bcjtemmeljer, h16cr i,w~nn ~lppt'Df>ation jin @t;!bii]hcb, 
ht•i~ IJ3t,l~i\Cforetn(len'oet iffe ~1na~ci11,mbe~, inben l!olJrn lræbe1· i Strnft. 

,Ptiorefter '1lle !ilebfommenbe iifl ~.we nt 1·etk 

1871 

§ 79. 
'timne \!011 hæber i~rbdfor bc i Qou om '!'rni.1rfotion~linim ~m Jljobrn~aun t1f 

6te '..)uli 1867 § ti inbc~olb!c l!l~g11ill(l>lbe~cmmd\ct 1«1ml jor m~g11ing~ll>1.1 fol' E'fobeu .Rjoben· 
~Q1)1\ ar 2Jbt 9"/ollbt. 187J 09 \lo\.ltn ilf \li))( !lJli\i 1875 Oll\ B°ONnbtill\l i iib)l:l1il'\.llllf \lL1\.I 

Vd !)ilt bo11 imnbe!r~ ~t \~ot·bfiumbr urb brn i oumnæunte \!ou af 21be '.llo\.lbr. 1871 § 72 

inbdjolt>te jS'orffri(t, ~1.1or1jlH brr, lli\i\t n11brc ~~\)llingn rnb '!linbmeUer H~ bæff~bc meb i\11• 
t;r11bdii1t !Dfotel'i,1k in(lrn ,mbrn lB~(lning nrnn oi.1fi;1nØ Virn jmnm1 :o?nnM @runb inbmfor 
riO \!lien, l)Ui(fcn ~nbffræ11fning Utbb!i~er 11! l)l'ik V•11l @runbrn, om ben rn\1 bfiuer belt 
1m!l1m ~tre merr. 

§ so. 
"I:lrnne \lou træbn i .J'trnft l !Vfom1rb ira bm 'l)Qg, b~ bd !Jlmnrr a( \!outibrnbrn, i 

l1t1ilfd l.!ot1rn funb(lj~t·eø, ubfo111111er. iorj,1Quibt 'lfvi.11·obntio11 nrn.itte IJil'te mrb\lelt V11i\ \-"111• 
hrnftr 1Bll~nin(IN(>td11!1mbrt dlrr ®•1bc1111lttg, bcr ft,rn i 6trib 1m\1 bc fornnfl,iumbe meflnn• 
\\\d\n, tn6ct' \nnb,1n ~l)>prnbntion iin C~h,1ld11!Jrb, !)\>iil llll)l]gejt'l·efn!Jrnbd diet· 1}l,1bMnlægd iffe 
11,1nbr 1wnbe~, inbm \.?ourn !ræber i .J'trnjt. 

,Puorcftcr alle !l3cbfo111111enbe fig ~a~e at telte 

1889 



Bemærkninger 

Med lov af 21. november 1875 ændredes paragrafferne 23, 54 og 
64 i Københavns byggelov af 21. november 1871: 

Ændringen af paragraf 23 - understreget i lovteksten herunder -
var tænkt som en form for præmiering af bygninger, der ikke 
indrettedes med fuldt tilladeligt etageareal til beboelsesformål. 
Betydningen af lovændringen var begrænset til mindre dele af 
byen og dens bygningsmasse. 

§ I. 
!B~gning!llob ft'r @Staben ~jø&enljaun af 21be gi-ollem6er 1871 § 23 foranbre!I 

faaiebe!I: 
~en tif @ciber af 20 /Jffen!I ;!Brebe ftiarenbe m:ggning!llj.øibe af inbtit 25 !Ufen, 

meb 5tillæg tif @efim!I efter § 22, jfr. berljo!I § 27, er tHHge ben @rænbfe, fom itfe mcrn 
ollerffribe!I µaa itortie og oa6ne ipfobfer eCfer i @aber af ot1er 20 _ SJHen!I mrebe. g @aber 
1.10a iffe unber 25 &len6 mreb"e og imob :itorue og aaOne '!>[abfer fan §S'Ugningfifommrn• 
fionen bog pmt be miffaar. fom ben mcrnfte foftfætte tiUilbe at ben (Utfø-de ~a;rJmu11111~ 
.Pøibe forøge!! meb inbtH 2 &fett for mugninger fom iffe Irnue meboeife i goftaelagen, og 
fom, nt1ar St'jæfberen!I goft Ifgqer i bet .Pøiefte 1 IJHen ouer ftortoget. inbel)o[be 5 @foger, 
eller, l)uil3 .l'ejætbedoftd Jigger f}9iere. inbtit 4 &tager. nanr bet inbrG"mmebe %iUæ9 alene 
'mvenbel3 ti[ en fi"orøgelfe af ffie&oe(fel3etngernel3 inbre .Pøibe. 

Jttifte f1( mnrerl3 .Oi:i9eil3ning, ber fun 9ave ben bertH fornøbne ®tørre(fe, man over~ 
(l(t OJ'føtelj O'Cet ben faftfatte .i)ofbe. 

Ændringen af paragraf 64 - understreget i lovteksten herunder -
var alene en skærpelse for den eksisterende bygningsmasse i for
bindelse med tilbygning. For nybyggeriets vedkommende havde 
ændringen ingen anden indflydelse end den rent papirmæssige i 
form af servituttegnelse. 

§ 3. 
€.iamme gol16 § 64 ænbreG fao!ebeil: 
:Snbenfor ben inbre gfatie af be tibiigere moibe maa ingen n~ Jl'oftnib anfæggel3. 
mne .ltoftaibe, ogfan be oUetebe nh inbretlebe, jfuUe meb ,Penf~n IH berel3 Snbret~ 

ning bære be ~orffdfter unbergiune, fom eiunbljebl3fommi13fion.en finber bet nøbvenbigt at 
gibe. .ltoftitibe moa iffe aniirhtgel3 unber ffie&oeifeMeHigljeber. ®oabanne ®tnibe og ,Pefte" 
ffo!be mn.l fun inbreftel31 ljuor @imrb6rummet er minbfi en %re_biebel af ljde ~t)gnegnmbenl3 
2!renf, og (1uor @narbårummct ueb &ienbomme. i fJbilfe ber før lfte Snnunr 1 s.:i2 er inb" 
rettet ®tafbe, er minbre enb onh1rt. mon ingen :Snbffrænfning af @11nrb6rummet efier 
?!orbøiet!e af be tif &ienbommen børenbe !Bbo,nino,er finbe ®feb. ~e næunte ®tnlbe mnit 
iffe nn6ringe6 i ffium, ljbfil "@ulv rigger unber @foarbenl3 eUer @nbeufi Duerflabe, og bet 
mon 1.lære f.ørget for en fulbftænbig ~flebning fnntlel nf lltinen fom af ben bonrfige ~uft, 
f110.febel3 at be iffe Iiliue til fBefuær for be Dmiioenbe . 

.Pbot :\fh1g,11ingilfommil5fio11en ffjønner bet tilftebeligt. og navnlig Qbot bet tieb )!3\)9" 
ningerne6 'lniiringelfe pan og om en .Pj.øtnegnmb er H!udeiir.iqt et f11mmcn6ænqenbe [tørre 
@aatb~neal, fon ben tiUobe Dpf.ote[fen nf en minbre .Peftefta{b meb illuqnre.mife. bog nt 
.l,J.øibett ti[ inqttrnningcn iffe o'Cerftfoer 11 ~Hen. nanr bet for oUe be fnniebel3 IH ..!)jørtte" 
eienbommen børenbe ~trnninger f}nbe{\ 1 

'4 116e611gget mreaI. 

Hvor ændringerne af paragrafferne 23 og 64 således var af lille 
betydning, og derfor ikke vil forrykke det umiddelbare billede af 
lovbestemmelserne sat op mod hinanden, var ændringen af pa
ragraf 54 i byggeloven af 1871 udtryk for en meget betydelig 
skærpelse af kravene til bygningsafstand og friarealers udform
ning. Imidlertid var indholdet af den ændrede paragraf 54 iden
tisk med den senere paragraf 22 i byggeloven af 1889, når undta
ges en enkelt tilføjelse af mindre betydning: stk. bi paragraf 22 i 
byggeloven af 1889. Med dette forbehold kan paragraf 22 i byg
geloven af 1889 i lovsammenstillingen blot regnes gældende fra 
1875. 
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§ 2. 
~tebetfot f<imme _golJG § 54 træbe f.oigenbe iBeftemmeifer: 

a) illeb en9uer &ienbom inbenfor ben inbte ~inie af be tibligere !Boibe, famt ueb ,Pj.orne~ 
grunbe ubenfor benne mnie ffal minbft 1;._, men ueb anbre @:ienbomme ubenfor 6e~ 
meibte .gfnfe minbft 1;3 af gere @runbenB &real bære u&eOl}gget. SuftitBmiitifteten fan 
:paa m9gningGfommi6fionenG S'nbftiUing ubbibe be for .!S~en ubeitfor !Bo(blinien gjæf~ 
benbe meftemmeifer til fnabanne ~freafer i ben inbre !81}, fem af bet Offentlige ublæggeG 
til flleE1gge!fe. 

b) 1'.let -u6e61}ggebe 2h:eaf man i ingen ffietning l)abe minbre %uærmaaI enb 4 &len, 
~tJor9o~ ingen ~e[ af famme, ber tieb !Bl}gninger er abffHt fm: ben .ourige IDeI, maa 
bære mtnbre cnb 25 Li m:Ien. 

~ra biBfe ffi:egier unbtageg bog be ~eie af bet uOe61}m1ebe &real, ber ma:atte 
ligge imeUem %'or6t)gningen og @abe!inien. ~n minbre mre'oe enb 4 ~Hen fon af 
ml)gningtlfommMfionen tiUctbea imellem l!a:triner og anbre ml)gninger, feiu om ber i 
bitlfe er anbragt minbuer. 

c) ,Puor mtnbuer fra mæreife, m-ædfteb eUer .ft'jøffen benbe nb imob bet ube6t)ggebe Wreat 
f1a[ bette ibetminbfte 'flaue følgenbe stuærmaa(: 

1. imeffem faab11:1111e !l3inbuer og filC16ogrunbe: 3 Wfett meb stillæg af 1/ 4 af ml)g• 
ningernetl ,P.øibei 

2, imeffem tuenbe tif fammc @icnbom I).ør.enbe, mobffaaenbe .!Bl)gninger, ber begge 
fJettle faabnnne m-inbuer imob &rea(et: 3 fil(en mcb %iffæg af 1/ 4 af be tuenbe 
ml)gningerl3 famlebe ,Pø-ibe; 

3. imellem tuenbe tH famme &ienbom f).ørenbe ml)gninger, af I)uilfe fun ben ene 
!)ar fanbnnne !Diabuer imob Wreafet: 3 f}.({en meb stiUæg af 1/s af be tbenbe 
:!Bt;gningerå famiebe ,Pøibe, bog iffc m1ber bet stuærmaal, fom Wnbenbelfen o.f 
S)h. 1 alene angiuer. 

d) .f)uor be otienffonenbe meffemmeifer om bet ubebt)ggebe filrea(6 minbfte %tiærmaa[ iffe 
uben at gribe færbe(e{I fotfftJrrenbe fnb i Q;frnbDUUUen6 menl)tfe[fe funne bringe_{! ti( 
mnbenbetfe :pao. ®runbe, fom forub for henne gobtl stræben i .ft'ro.ft l)atie IJæret Iiefa)g• 
gebe, men l)tior ;\Bt)gningernc ere øbefogte af Sfbe6rnnb cCfcr onffei.l nebrcune til Dm• 
6l)gning, fan !'Bl)gningMommi1lfionen ti!ftebc faa'irnnne mfuigelfer fra famine, fom ben 
ffjonner o.t IJætc tHftebe(igc unber fornøbcnt .f)cnft)n IH, at !Be&oeffeMeiHgijebcrne er9oibe 
tilftræffeligt cf(er i 'flued %alb tiæfeutligt 6ebrc gt){l. 

e) m\)gnfng6fommi1lfio1te1t fan, I)tior %otijo[bene tnfe berfør, f, G5.;;r. i @nbego.tl[e og i inb~ 
nbgaaenbe .pjorncr µaa m9gningcr, tiOnbc, at ber o.n0ringe1l mtnbuer fro mæreife, 
JtjøHen eller mærffteb imob et ubebl)gget !Uren[ af minbre %tiærmanl enb faftfnt i 
g{tr. c. mr. 1-3, lt(IO.t bette ~(rc,11 ubgjor en :Del af et ftørre ti( Q;ienbommen f)ø• 
renbc ulie&l)gget mre11[1 eHcr ftaor i %orbinbelfe meb @aben. 

gtgetebe6 fon ml)gntngtlfommii.lfionen tiUo.be, at ber ub til gl)1.lning1.lgaarbe, 
ber iffe ftaa i nogen umibbel6ar %or6inbeffe meb o.nbet ti( Q:ienbommen Ijørenbe 
u6e6l)gget mrea[, an0ringe6 minbuer, uæfentiig lieftemfe tit at jl'affe _gl)g og _guft ti( 
5!.ra:p:pe, Jtordbor eUer Jtj.effen, uriar be ere minbft 2 5 0 ~Hen ftorr, og bere(.I !Ærenf 
iffe er inbbcfnttet i bet ueb ~itr. a.. foreffretl1te Nt:inimum nf u&c'bt)gget ~freaL 

%rembefetl fan ml)gning6fommit1fionc111 nllnt to eUer flere fila6ogrunbe 'be6t)g• 
gei.l efter en fæffei.l >J)fan, tnnebe, at bette ffet efter !Regferne i gur. c. mr. 2 HI 
3 for en enfett @icnbom, forfaauibt ber ueb tI)ingfæfte :Deffarationer overfor bet 
Dffentfige tilueie&ringee ®ifferljeb for, at enijuer @icr af nogen af be µaagjælbenbe 
@ienbomme er foqi!igtet til iHe at foretage faabo.nne ~nbrinser i .!Bl)gnhtgerneij .!Se~ 
liggenijeb, fil3e1tl)tfelfe, J).øibc eUer be6Iif)e, fom maatte fL1mme i ®trib meb ben oµrin~ · 
belige !})fon for ben fæfiee mc6l)ggelfe. 

f) %or9.øieffe af en tH en @ienbom I).ørcnbe ~l)gnittg fan fun finbe ®leb, forfaauibt ben 
vaagiæ!benbc fil3t)g1ting i ben ®ftffe[fe, ben tli! fao.e IJeb -%or9øieifen, efter obenna~el!be 
ffieg!er bilbe l)aue funnet Ql'f.øre6 fom filt)b~gning, og; I)tior bet ulieiil)ggebe mreo.{ arre. 
rebe er minbre cnb bet efter ~itr. a. iHftebe!ige, man a!be[e~ ingen ~or\Jøidfe af nogen 
tif @tenbommen 9.orenbc mt)(\tting finbe ®teb. 

Med lov af 30. marts 1895 bemyndigedes Københavns bygnings
kommission til at kræve anbragt vandlås på køkkenafløb, som 
ikke var forsynet hermed. Dette tillæg til byggeloven af 1889 hav
de kun betydning for den eksisterende bebyggelse, og i praksis 
kun for bebyggelsen fra før 1871-lovens ikrafttræden, hvorefter 
vandlås på køkkenafløb i nybyggeriet var fast krav. 

§ I. 
.fSt)gningSfon11niSfio11en for Stjø6en~a\Jn bem\Jnbigcs til at forlange, at faabmme 

aoranftaltninger, fom µaa bctrl)ggenbc il.J1aabe funne fJinbre 2uftcn5 '.tilbagegang, træifrB 
mcb ,S)cnfl)n til Stoffc111Jabfte, bet erc inbrettebe, før .f8t)gni11g0lo\Jen for Stjøiienl)a'on af 12tc 
filpri( 1889 traabte i S'traft, for foa llibt bet iffe finbeS manblaafe, fom ere an'6ragtc i 
Ouercnl8ftemmelfc meb .f81Jgning18lob af 2lbe ITT:obem6er 1871 § 66 og enbnu ft)lbcftnorc 
benneS Strno, og for faa 'oibt <SunbIJcbSfommiSiio11cn efter Unberføgeffe af be cnfelte iil" 
fæibc ffønner, at aoranftaitningcrne ere nøbuenbige. SDog funne bi0ie ~ora11ftaitni11gcr 
iffe i et enlelt staienberaar forbree foretagne \Jeb ffere enb 8 5.Bo.bffe i famme Cfjrnbom. 



Med lov af 27. februar 1897 ændredes§ 14 i Københavns bygge
lov af 1889 - ændringen er understreget i lovteksten herunder. 
Som det fremgår, var der tale om en udvidelse af kommunalbe
styrelsens adgang til ekspropriation. Paragraffens hele indhold 
af byplanmæssig karakter havde ingen indflydelse på den nær
mere udformning af boligbyggeriet. 

§ 14 i ~t)gning!Hoben for @itaben ~jøfJenljatJn af 12te N\)ril 1889 offattcs 
fnolcbl'~: 

'.De \)titJate tilljørenbe @runbe, iBt)g11i11gcr, 58anbareafrr, !Boluærfer m. m., bcr cre 
til ~inber for C'U bebre Drbni11g af @ltabenS @aber, '.tortJe og !lkje, jluIIr, naor stommu~ 
nalbeftt)rdjen bcrpaa gør %orbring, ajftnaS mob @rftntning efter lnegfcr11e i 2o'o af I4be 
'.Vecember 1857 om @aber, ~eje og j8anbløb i stjøbcn[Jabn § 10. Sl'omm1maibcftlJrelic11 
fan berbo!3 ftiUe et Ugnenbe ~orfangenbe meh S)enitJn ti{ @runbe m. tJ" bet tJel iUe ifulle 
ii1bbrages unber bc paagælbenbe @aber, '.torbe og 'i!3de. men Dog ere jaolebeS ficliggenbe, 
at bet moa onfe~ for at bære af Uæfentiig )Sctt)bning at ~abc ffiaabiq(Jeb otler brm for 
at fu1111c fifre en tilfreb5fti0e11be Orbnii1g af ~ebt}ggellei3fod1olbe11c beb eller melll'm be 
@aber m. b., om f)l.li{I \2h1Icrg eller Ubbibel[e ber er @ipørqtlmaaf. !.paa ben aubcn @?ibe 
ffal bet, naar Sl'ommunaI6cftt)reifcn gør tjorbring .µaa filfftaaclfe at nogen :tieI af en !Ejcn~ 
bom, altib flan Q:jcren frit for at begære ben l)ele !Æjenbom, eflcr be bc'o @a'oe~, :torue~ 

eller Q3cjanfæget ~jen'bommen fraffi(te ®tt)ffer Obertagne af S!'ommunen. '.Det Haar ber(Jo13 
uebfommenbe oa6ent at 6egærc ®pør!'\5maalct om !Berettigelfcn af ben frrmjottc ijorbring 
om @runbcnS filfftaaelje inbftillct til :;Juftit5mini]teren5 filfgotdfe. 

Med lov af 13. april 1923 ændredes§ 14 endnu en gang, men lov
teksten er ikke medtaget her, da ændringstidspunktet falder så 
langt inde i århundredet. 
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Bilag II 

Oversigtlig beskrivelse af den tidligere bygge
lovgivning i Danmark uden for København 
og Frederiksberg 

Ligesom det var tilfældet i København før 1856 og på Frederiks
berg før 1858, fandtes ingen selvstændig byggelovgivning hver
ken for de øvrige byer eller det øvrige land før »Bygningslov for 
Købstæderne i Kongeriget Danmark« af 30. december 1858 tråd
te i kraft den I. juli 1859, men som navnet siger, var den kun gæl
dende for de byer, der havde købstadsrettigheder. En del af de 
øvrige byer eller områder med bymæssig bebyggelse fik senere 
bygningsreglementer udfærdiget efter købstadsbyggeloven af 
1858 som model og senere igen efter Frederiksbergs byggelove af 
1858 eller 1890 som model; men en egentlig byggelovgivning for 
resten af byerne og landet kom først med »Byggelov for købstæ
derne og landet« af I. april 1961. 

Før byggeloven for købstæderne af 1858 trådte i kraft havde be
byggelsen her i al væsentlighed kun været underlagt bestemmel
ser begrundet i brandmæssige hensyn. Siden »Forordning ang. 
Brandvæsenet for Kiøbstæderne i Danmark« fra 24. januar 1761 
havde der eksisteret ensartede regler for udførelse af ildsteder og 
skorstene. I denne forordning var der også givet påbud om brug 
af teglhængte tage i det fremtidige byggeri, såvel som i det eksi
sterende efterhånden som det blev aktuelt at hovedreparere eller 
omlægge de da almindeligt brugte stråtage, men kun »hvor Ind
vaanernes Formue og Omstændighederne det tillade.« 

Endnu før fandtes lignende brandforordninger, særskilt udar
bejdet for enkelte købstæder eller for købstæderne i afgrænsede 
områder i landet, f.eks. havde købstæderne på Fyn fået en sådan 
fælles brandforordning 22. februar 1737. 

Den for alle købstæder gældende brandforordning af 1761 af
løstes af en ny 6. april 1832. Heri var indeholdt flere og skærpede 
bestemmelser. Som noget nyt blev det således i almindelighed for
budt at anvende bræddebeklædning udvendig på bygninger, som 
indeholdt ildsted; det tidligere givne påbud om brug af tegltage 
blev gentaget, og forbudet mod stråtage givet en skærpet ud
formning, idet alle sådanne tage skulle være ændrede til tegltage 
inden for 10 år. 

I mellemtiden havde mange af købstæderne dog fået egne 
brandforordninger, hvis indhold i større eller mindre grad kunne 
leve op til den fælles gældende fra 1832. 

I øvrigt fandtes spredt rundt om i anden lovgivning bestemmel
ser, som havde indflydelse på byggeriet. Således i »Forordning 
ang. Kjøbstæderne i Danmark« af 28. januar 1682, hvori var for
skrifter for omliggende bebyggelses afstand til købstaden; og i 
»Danske Lov« fra 1683 eksempelvis: »Ingen maa have enten 
Port, Dør eller Udgang eller Vinduer eller Udsigt der, som han in
gen Fortov haver, med mindre han lovlig Adkomst derpaa 



haver.« Men også ifølge sådan lovgivning som »Forordning om 
Vei =Væsenet i Danmark« fra 1793, var indeholdt byggeregule
rende bestemmelser: efter denne forordning var det forbudt at 
have karnapper eller udbuede vinduer langs landevejsgaderne i 
byerne. 

Udover sådanne almindeligt gældende bestemmelser har hver 
købstad haft sine egne supplerende krav til byggeriet, præcis som 

· det var tilfældet i København, men bare i mindre omfang - Kø
benhavn var jo ikke blot langt den største by i landet, men også 
enevældens residensstad, og det satte sine særlige spor i kravene 
til byggeriet. 

For byggeriet i landet i øvrigt synes de første almindeligt gælden
de, brandmæssigt betingede bestemmelser at være fremkommet 
med Forordning af 29. februar 1792, men ligesom for købstæder
nes vedkommende har der sikkert tidligere eksisteret lokalt vir
kende bestemmelser, sådan som det også var tilfældet efter. Som 
eksempel herpå skal det nævnes, at det i 1805 blev særskilt tilladt 
i hedeområderne i Jylland at have lofter over rum med åbne ild
steder udført af græs/lyngtørv båret af spredtliggende rafter eller 
brædder, når de blev understrøgne med ler; denne gammelkendte 
og især i træfattige eller kystfjerne områder naturligt brugte loft
konstruktion ansås efter forordningen af 1792 ikke at være til
strækkelig brandsikker, og var i resten af landet herefter ikke til
ladt anvendt over rum med åbne ildsteder. 

Byggeriet i købstæderne blev med »Lov, indeholdende nogle Be
stemmelser i Henseende til Bygninger, der opføres i Kjøbstæder
ue, med Undtagelse af Kjøbenhavu, eller disses nærmeste Om
egn« af 12. januar 1858 pålagt de første få krav, som var begrun
det i det datidige begreb »sanitaire Hensyn«; heri var fordret en 
mindste fri højde på 3 Vi alen i beboelsesrum og givet enkelte be
stemmelser om indretning af beboelseslejligheder i tag- og kæl
deretager, og som vilkår for bebyggelse overhovedet krævedes at 
afløbsforholdene var ordnet »paa betryggende Maade« - art og 
omfang af denne lovs bestemmelser svarede stort set til det, der 
var indeholdt i den foreløbige københavnske byggelov af 1854, 
og hensigten med de to love var også den samme: at sikre at den 
fremtidige bebyggelse respektive steder indrettedes efter dette mi
nimum indtil de egentlige byggelove var færdigbearbejdede og 
kunne træde i kraft. Også for købstædernes vedkommende var 
der god grund til at give en sådan foreløbig byggelov, idet bygge
riet i købstæderne under et siden 1850 var stadig stigende og langt 
stærkere end i København, hvor det hurtigt fremvoksende ny
byggeri uden for voldene var angivet som årsag til fremkomsten 
af den foreløbige byggelov af 1854, men som nok så meget var 
blevet båret hurtigt frem på grund af koleraens hærgen året før. 
Den meget store byggeaktivitet i købstæderne i 1850'erne frem
skyndede i øvrigt færdiggørelsen af den egentlige købstads bygge
lov, og inden året 1858 var omme, var loven vedtaget. 

Byggeloven for købstæderne havde principielt Frederiksbergs 
byggelov af 1858 som model, der igen med visse afvigelser svarede 
til Københavns byggelov af 1856, men købstadsbyggeloven var 
ikke så omfattende i sine bestemmelser, og især i henseende til 
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konstruktioners styrke- og materialemæssige forhold var den di
rekte mangelfuld i sammenligning med de andre to byggelove; i 
købstadsbyggeloven var der kun givet sådanne bestemmelser for 
grundmurede ydervægge, hvorom der alene fandtes krav til tyk
kelse alt efter antallet af etager; der var således ingen bestemmel
ser om størrelsen af muråbninger i facadevægge eller angivelse af 
mindst tilladelige pilletværsnit, og det var end ikke nævnt hvor
vidt grundmurede ydervægge var påregnet udført af teglsten. 

Krav om brug af grundmurede ydervægge var i øvrigt begræn
set til sådanne tilfælde, hvor muren vendte ud mod gade eller 
torv, eller var nærmere nabogrund end IO alen; uanset placering 
var udmuret bindingsværk (uden dimensionsangivelse) tilladt an
vendt til ydervægge i I-etagers bygninger eller en etages påbyg
ning af eksisterende bygninger, dog med undtagelse af brandgav
le - d.v.s. vægge i skel adskillende naboejendomme, som under 
alle forhold krævedes udført grundmurede. 

I købstadsbyggeloven var indervægge ikke omtalt - end ikke i 
forbindelse med krav til skorstenes udførelse og deres forhold til 
træværk, hvor fordringen om 1 stens afstand fra inderside af 
skorstensrør til omgivende dele af træ udtrykkeligt var beskrevet 
som sammenhørende med skorstenes gennemføring i bjælkelag. 

Om udførelsen af etageadskillelser/bjælkelag fandtes i øvrigt 
kun den ene bestemmelse, at lofter ikke måtte bestå af lærred el
ler papir udspændt mellem bjælkerne, og der var således ingen 
krav til bjælkedimension eller bjælkelags forankring, og heller 
ikke om indskud. 

Hvad angår tage, var der krav om brug af uantændeligt tag
dækningsmateriale, forbud mod render af træ, og under visse 
omstændigheder også mod frilagt træ i gesimser, men der var in
gen bestemmelser om tagværkers dimensionering. 

Og hvad angår et sådant overordnet og selvfølgeligt krav, at 
bygningsarbejder skulle udføres på forsvarlig måde og med brug 
af pålidelige materialer, og som kunne have været baggrunden 
for at undlade detaljerede bestemmelser, så var det i købstads
byggeloven udtrykt på en sådan måde, at det mistede sin betyd
ning delvis (§ 34): »Bygningskommissionen skal nærmest vaage 
over, at de i nærværende Lov givne særlige Bestemmelser opfyl
des. Skulde den imidlertid i Tilfælde, for hvilke der ikke indehol
des bestemte Regler i Loven, finde, at der ved nogen Bygning -
navnlig saadanne, som ere bestemte til i store Rum at samle en be
tydelig Menneskemasse - bruges en uforsvarlig Byggemaade eller 
upaalidelige Materialier, eller skulde den - navnlig i Bygninger, 
som efter deres Bestemmelse forudsætte en stærk Anvendelse af 
Ild - støde paa nogen Indretning, som den finder aabenbar 
brandfarlig, da skal den derom advare den Paagjældende. Hvis 
denne da ikke selv retter den paaankede Fejl, skal Bygningskom
missionen gjøre skriftlig Indsigelse mod Arbejdets Fortsættelse, 
ledsaget af en muligst nøje Betegnelse af, hvori Udsættelsen be
staar, og bliver det da den Byggendes Sag, hvis han ikke vil under
kaste sig den stillede Fordring, at indbringe Sagen til Justitsmini
steriets Afgjørelse«. De lokale bygningsmyndigheder, bygnings
kommissionerne - efter forordningen af 6. april 1832 skulle der 
findes en sådan i alle købstæder - havde altså kun påtaleret, men 
dog med opsættende virkning, over for forhold, som ikke direkte 
var fastlagt i loven. I praksis har påtaleretten nok haft den tilsig-



tede virkning, ikke alene på grund af den forsinkelse af byggeriet 
en afventen af ministeriets afgørelse ville have, men også ved risi
ko for at denne afgørelse gik den byggende imod; imidlertid lå 
der i hele udformningen af § 34 en slet skjult opfordring til byg
ningsmyndighederne om ikke at bruge påtaleretten i tide og uti
de, og især ikke ved almindeligt boligbyggeri. 

Set på hele denne baggrund var det derfor bemærkelsesvær
digt, at købsstadsbyggeloven på to punkter indeholdt andre og 
videregående krav end Frederiksbergs og Københavns byggelove: 
det var dels i bestemmelserne om grundmurede ydervægges tyk
kelser, og dels ved kravet om anbringelse af fugtstandsende lag i 
fundamentsmure. 

Efter købstadsbyggeloven krævedes mindst 1 sten tykke yder
vægge i øverste etage, og denne tykkelse skulle øges med Yz sten i 
hver neden for liggende etage; som tykkelseskravene var udfor
met, gjaldt de for ydervægge generelt, uanset om det var for-, 
bag- eller endemure, d.v.s. hvad enten ydervæggene var bjælke
bærende eller ej og uden hensyn til om de var gennembrudte af 
vinduer I døre eller ej. I Frederiksbergs og Københavns byggelove 
var tykkelseskravene afhængige af, om det var formure eller bag
og endemure, og kravene til bag- og endemure var mindre end til 
formure, hvis tykkelse skulle være 1 Y2 sten i øverste etage, 2 hen
holdsvis 2 y, sten i hvert af de følgende etagepar og derefter Y2 
sten tykkere for hver etage nedenfor. Som det fremgår, var der 
nogenlunde overensstemmende krav til tykkelsen af formure i de 
tre byggelove, forskellen var blot, at der efter købstadsbyggelo
ven krævedes mindre tykkelse af formure i de øvre etager, men til 
gengæld større tykkelse i de nedre etagers formure i høje bygnin
ger. Murtykkelsen i bag- og endemure skulle efter Frederiksbergs 
og Københavns byggelove være mindst 1 Yz sten med 1 stens 
blændinger i tagetagen og de to underliggende etager, i den føl
gende etage 1 Yz sten uden blændinger, og i alle neden for liggende 
etager 2 sten med 1 Yz stens blændinger - det var altså betydeligt 
strengere krav, der stilledes til sådanne mures tykkelse efter køb
stadsbyggeloven, når der alene bortses fra øverste etage. 

I købstadsbyggeloven var krævet anbragt et fugtstandsende 
lag 6 tommer over terræn i alle fundamentsmure. Dette krav op
trådte oprindeligt i udkastet til loven som vilkår for brug af 
ubrændte lersten til indvendige vægge, fordi » ... om end ikke Ler 
kan ansees for mere modtageligt for Fugtighed fra Grunden end 
Kalk, taber det dog ved Fugtighed for en væsentlig Dee! sin bin
dende Kraft, og man har derfor troet at burde gjøre hin For
holdsregel til Betingelse for Benyttelsen af det nævnte Materiale, 
saameget mere, som man ogsaa herved faaer Bygherrernes 
Opmærksomhed henledet paa en i Sanitær Henseende vigtig og 
kun lidet bekostelig Foranstaltning«, som det udtrykkes i moti
verne til lovforslaget; men under behandlingen i Rigsdagen trådte 
de sanitære hensyn i forgrunden, og man udstrakte kravet til at 
gælde samtlige fundamentsmure uanset materialevalg. Derved 
bortfaldt imidlertid også omtalen af den specielle anvendelse af 
ubrændte lersten, som ellers ville have kunnet bøde på mangelen 
af foreskrifter for murværks udførelse i øvrigt, og ligeledes bort
faldt også omtalen af indervægge overhovedet. Kravet om an-

. bringelse af fugtstandsende lag i fundamentsmure blev optaget i 
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Københavns byggelov af 1871, og med direkte henvisning til køb
stadsbyggeloven uden yderlige begrundelse. 

Når købstadsbyggeloven generelt set havde færre bestemmel
ser end Frederiksbergs byggelov, og hvad angår konstruktions
og materialemæssige bestemmelser specielt, var næsten fri for så
danne, skyldtes det lovgivernes almindelige uvilje mod at ind
skrænke byggefriheden unødigt - sådan som det også var kom
met til udtryk i forbindelse med fremkomsten af Frederiksbergs 
og Københavns byggelove - og som i særlig grad gjaldt købstads
byggeloven, der jo skulle være gældende for en mængde byer, 
hvis størrelse og lokalforhold i øvrigt var yderst forskellige - en 
undskyldning man ikke havde haft for Københavns og Frederiks
bergs vedkommende - og fra centralt hold overlod man derfor 
det videre fornødne til de lokale myndigheder med købstadsbyg
gelovens § 40: »Finder nogen Kjøbstads Kommunalbestyrelse 
yderligere Forskrifter nødvendige for at fuldstændiggjøre nær
værende Lovs Bestemmelser, kunne saadanne optages i en Byg
ningsvedtægt, der affattes af Kommunalbestyrelsen efter Byg
ningskommissionens Forslag og approberes af Justitsministeriet. 
En saadan Vedtægt, der vil være at tinglæse, bliver gjældende for 
det Omraade, der falder ind under nærværende Byggelov«. 

Som den første af købstæderne fik Odense, der den gang var 
landets næststørste by, en bygningsvedtægt i 1861, og så vidt det 
ses var den næste i rækken Århus, som fik en bygningsvedtægt i 
1880, derefter Horsens i 1883, så Rønne i 1884 og Fredericia i 
188:S; sidenhen størstedelen af de øvrige købstæder. Der kan 
imidlertid have været købstæder, som har fået bygningsvedtæg
ter i 1860'erne eller 1870'erne, ligesom de ovenfor nævnte kan ha
ve fået deres første tidligere - således fik Odense en ny bygnings
vedtægt i 1881 - for selv om bygningsvedtægter skulle tinglæses, 
var det ikke ensbetydende med yderligere offentliggørelse hver
ken lokalt eller centralt, og sådanne tidlige bygningsvedtægter 
kan derfor udmærket have foreligget i ganske få eksemplarer og 
kun tilgængelige i justitsministeriet og på respektive rådhuse. 
Men om så har været tilfældet, har det sandsynligvis kun været i 
ganske få fald, idet behovet for yderligere byggeregulerende be
stemmelser må have haft nær sammenhæng med byggeriets om
fang, og efter 1850'ernes meget kraftige byggeaktivitet i købstæ
derne under et, som kulminerede i 1857, gik byggeriet her næsten 
i stå, for først igen at komme rigtig i gang hen mod midten af 
1870'erne; og det har sikkert været som en eftervirkning af 
det igen voksende byggeri på denne tid, at bygningsvedtægter 
for købstæder begyndte at fremkomme i større tal i 1880'erne. 

Bygningsvedtægterne kom først og fremmest til at råde bod på 
købstadsbyggelovens manglende bestemmelser om konstruk
tions- og materialemæssige forhold, og det er typisk - i hvert fald 
for de ovennævnte bygningsvedtægter fra 1880'ernes første halv
del - at omfanget og indholdet af disse bestemmelser grundlæg
gende er næsten ens og temmelig nær overensstemmende med, 
hvad der var foreskrevet herom i Frederiksbergs og Københavns 
byggelove; men herudover er der i bygningsvedtægterne ofte me
re udførlige bestemmelser om enkelte bygningsdele - evt. i for
bindelse med specificerede kategorier af bygninger, sådan som 
der eksempelvis i bygningsvedtægten for Rønne af 1884 findes fa-



ste, målmæssigt formulerede krav til fundamenters udførelse i 
bygninger af 1 henholdsvis 2 og flere etagers højde. 

Som det var udtrykt i købstadsbyggelovens § 40 kunne byg
ningsvedtægterne kun »fuldstændiggjøre« lovens bestemmelser, 
d.v.s. at der i vedtægterne ikke kunne gives forskrifter, der æn
drede på de i loven en gang givne. Denne udlægning af lovens§ 40 
fastholdt Justitsministeriet længe, selvom mange af købstads
byggelovens bestemmelser ved mangelfuld eller uklar formule
ring var utilsigtet strenge. Således var især tykkelseskravene til 
ende- og bagmure udsat for stadig kritik, idet de langt overgik, 
hvad der krævedes efter Frederiksbergs og Københavns bygge
love, som det er omtalt foran. Justitsministeriet måtte dog til 
sidst give sig, fordi netop de skærpede krav til ende- og bagmure i 
købstadsbyggeloven så oplagt var udtryk for lovens hastige til
blivelse; og i alle de ovennævnte bygningsvedtægter fra 1880'er
nes første halvdel var tykkelseskravene til sådanne ydervægge no
genlunde ens formuleret og stort set svarende til, hvad der fordre
des efter Frederiksbergs og Københavns byggelove. 

Da der var skabt præcedens for, at købstadsbyggelovens be
stemmelser kunne ændres i bygningsvedtægter, voksende antallet 
af sådanne ændringer selvfølgelig, og med lov af 5. december 
1894 tog man konsekvensen heraf; herefter kunne bestemmelser
ne i Frederiksbergs byggelov af 1890 direkte optages i bygnings
vedtægter, uanset om der herved opstod modstrid med købstads
byggeloven, samtidig hermed opnåedes også en større grad af 
ensartethed i de følgende bygningsvedtægter end i de tidligere. 

I øvrigt medførte købstadsbyggelovens manglende eller uklart 
formulerede bestemmelser en mængde justitsministerielle afgø
relser, bl.a. som resultater af de lokale bygniugsmyndigheders 
indskrænkede magtbeføjelser. Dette omfangsrige fortolknings
materiale, der ikke findes samlet, men skal søges spredt i diverse 
årgange af Ministerialtidende, kom til at fungere som en slags 
fælles bygningsvedtægt for alle købstæder. 

Til hele dette sæt af byggeregulerende bestemmelser skal så 
yderligere føjes, hvad der fandtes i anden lovgivning, f.eks. i 
sundhedsvedtægter, i politivedtægter og senere i regulativer ved
rørende installationer, og som i almindelighed var særskilt udar
bejdet for hver købstad - ligesom det var tilfældet for Frederiks
berg og Københavns vedkommende - men også i generelt gæl
dende, som f.eks. »Lov om Brandvæsnet i Kjøbstæderne med 
undtagelse af Kjøbenhavn« af 21. marts 1873, der afløste den tid
ligere omtalte fælles brandforordning af 6. april 1832. 

Med »Brandpolitiloven for Landet« af 2. marts 1861, der afløste 
den tidligere omtalte brandforordning fra 1792, blev byggeriet i 
landdistrikterne og i byer uden købstadsrettigheder underlagt et 
fælles sæt af tidssvarende byggeregulerende bestemmelser, men 
som det ligger i lovens titel, var bestemmelserne alene brandmæs
sigt betinget. Hvad angår såvel bebyggelsens ydre forhold som 
bygningers indretning, var kravene i brandpolitiloven således 
kun henført til brandbarhed af forekommende materialer og 
konstruktioner; naturligt nok var hverken styrkemæssige, sani
tære eller andre forhold vedrørende byggeri omfattet af denne 
lov, og man var i så henseende henvist til, hvad der evt. måtte fin
des af bestemmelser i anden lovgivning, f.eks. sundheds- eller po-
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litivedtægter. Til gengæld var brandpolitiloven i sine krav til byg
geriet på linie med de tilsvarende krav i købstadsbyggeloven og 
dermed igen i Frederiksbergs og Københavns byggelove; de for
holdsvis få, mindre krævende bestemmelser i brandpolitiloven 
var naturligt begrundet i dens større og langt mere bebyggelses
mæssigt uensartede virkeområde, men derudover nok så meget i 
købstadsbyggelovens mangel på præcision: Efter brandpolitilo
ven var der indirekte skelnet mellem brug af teglsten og lersten, 
og der var også klarere retningslinier for anbringelse af træværk i 
forhold til skorstene og ildsteder. 

I øvrigt adskilte brandpolitiloven sig fra den øvrige egentlige 
byggelovgivning ved ikke at kræve myndighedsgodkendelse før 
byggeriets start, men til gengæld krævedes også de udførende 
håndværkere til ansvar for arbejdets udførelse i henhold til lo
vens bestemmelser. 

Denne eneste »byggelov« for det store flertal af landets byg
ninger var gældende i trekvart århundrede, og blev afløst af en ny 
brandpolitilov af 31. marts 1926. 

Det er klart, at der i byer, som var sammenlignelige med købstæ
der, men som ikke var udstyret med denne titel, kunne være be
hov for byggeregulerende bestemmelser ud over brandpolitilo
vens eller andre, og med lov af 19. april 1864 blev Justitsministeri
et bemyndiget til »naar vedkommende Kommunalbestyrelse der
om andrager, ved Reglement at udvide de i Bygningslov for Kjøb
stæderne i Kongeriget Danmark af 30te December 1858 indehold
te Bestemmelser til Handels- Lade- og Lossepladser i Kongeriet 
med de Forandringer, som det paagjældende Steds særegne kom
munale og stedlige Forhold gjøre nødvendige, og som ere fore
slaaede eller tiltraadte af Kommunalbestyrelsen«. 

Den første by i denne kategori, der fik et sådant reglement, var 
Løgstør, og det skete samme år; derefter kom Marstal i 1868, og 
så Nørre Sundby og Silkeborg begge i 1872. Disse reglementer 
ændredes senere igen enten i forbindelse med byernes ophøjelse 
til købstad eller i medfør af den foran nævnte lov af 5. december 
1894. 

Brandpolitiloven af 1861 var først og fremmest udformet med 
henblik på et lavt og spredt byggeri, men i tiden omkring og især 
efter midten af 1800-tallet opstod en del byer, eller mindre bysam
fund voksede i en takt, som kun få havde forestillet sig - byer som 
ikke kunne komme ind under nogen af ovennævnte betegnelser. 
For sådanne byer blev der med lov af 11. februar 1876 givet Ju
stitsministeriet bemyndigelse til »naar vedkommende Sogneraad 
med Amtsraadets Samtykke derom andrager, ved Reglement at 
udvide helt eller delvis enten de i Bygningslov for en Del af Frede
riksberg og Hvidovre Sogne af 12. Januar 1858 (d.v.s. hvad der 
forhen er omtalt som Frederiksbergs byggelov af 1858) eller de i 
Bygningslov for Kjøbstæderne af 30. December 1858 indeholdte 
Bestemmelser til Landdistrikter eller Dele af samme, men de For
andringer, som det paagjældende Steds særegne kommunale og 
stedlige Forhold gjøre nødvendige, og som ere foreslaaede eller 
tiltraadte af Sogneraadet og Amtsraadet. Endvidere kan Justits
ministeriet, naar 314 af et Landdistrikts Husejere, Grundejere og 
Næringsdriyende andrage derom, helt eller delvis udvide de 



nævnte Love til at gjælde for et saadant Landdistrikt, efter at 
Sogneraad og Amtsraad have Lejlighed til at afgive Erklæring 
om Sagen<<. 

Af sådanne byer fik f.eks. Herning i 1877 et bygningsreglement 
og Esbjerg i 1881; men også sådan forholdsvis mindre bysamfund 
som de senere i København indlemmede distrikter Valby, Brøns
høj og Sundby fik bygningsreglementer i henholdsvis 1878, 1876 
og 1877. Det gælder ligeledes for sådanne byer, at de enten i for
bindelse med overgang til købstad eller i medfør af forannævnte 
lov af 5. december 1894 fik bygningsvedtægter eller ændrede reg
lementer - således hvad angår Valby, Brønshøj og Sundby i hen
holdsvis 1895, 1898 og 1899. 

Da »Byggelov for købstæderne og landet« af I. april 1961 trådte i 
kraft havde.ca.% af købstadskommunerne og op mod 1/, afland
kommunerne bygningsvedtægter eller -reglementer, som via Fre
deriksbergs byggelove af 1858 og 1890 ellerkøbstadsbyggeloven 
af 1858 alle havde rod i Københavns byggelov af 1856. 
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Bilag III 

Kildefortegnelse 

Foreliggende undersøgelser af det københavnske etageboligbyg
geri fra anden halvdel af 1800-tallet, som i særlig grad sigter på at 
give en indføring i den anvendte byggeteknik og den hermed sam
menhørende byggetekniske kvalitet bygger på vekselvirkningen 
mellem studier af denne bygningsmasse, som den forefindes i 
dag, og studier af såvel trykt som utrykt kildemateriale om og fra 
denne bygningsmasse og denne periode. 

Dyberegående studier af bygningsmassen er foretaget i forbin
delse med nedrivninger, ombygninger eller moderniseringer af 
omkring et halvt hundrede ejendomme, som ved geografisk og 
tidsmæssig spredning er fundet nogenlunde dækkende for byg
ningsmassen som helhed - selv om tyngdepunktet af »naturlige« 
grunde udgøres af bygninger fra 1870'erne og 1880'erne, belig
gende på Nørre- og Vesterbro og indeholdende mindre lejlighe
der. Iagttagne forhold er så vidt muligt registreret fotografisk i 
form af diapositiver; denne registrering omfatter på nuværende 
tidspunkt ca. 700 optagelser. 

Det trykte kildemateriale udgøres dels af det i efterfølgende 
fortegnelser opgjorte, og som fortrinsvis er fremskaffet fra Dan
marks Tekniske Biblioteks københavnsafdeling og Rådhusbiblio
teket, og dels af relevante årgange af Rigsdags-, Lov- og Departe
mentstidende samt Borgerrepræsentationens Forhandlinger som 
de findes i Folketingets bibliotek og Rådhusbiblioteket; endelig 
er handelsstatistiske oplysninger indhentet i Danmarks Statistiks 
bibliotek. 

Utrykt kildemateriale er hentet i Københavns kommunes byg
gesagsarkiv (oplysninger om enkeltsager - »byggesagsmapper«), 
i Stadsarkivet (Bygningscommissionens copi-correspondance
protokoller 1856-1900, notater fra møder mellem stadsbygmeste
ren og bygningsinspektørerne angående ensartet administration 
af byggeloven af 1889), i stadsbygmesterens arkiv (samling af 
utrykte cirkulæreskrivelser til bygningsinspektørerne 1889-1929), 
i Landsarkivet (skøde- og panteprotokoller), men også fra priva
te samlinger - i denne sammenhæng må også nævnes alle de man
ge oplysninger, som er fremkommet i mundtlig form, og som det 
vil være umuligt at redegøre udtømmende for. 
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