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MASKINHALLEN ELVERHØJ
2. juni 2008 genindvies en af SEAS-NVE’s bygninger under navnet ”Maskinhallen Elverhøj”. Forud ligger næsten 100 års fortælling
om elektricitetens opståen, andelsbevægelsen og dansk arkitekturhistorie, der nu er formidlet til eftertiden gennem en restaurering af bygningen. Bygningen er opført i 1913 efter tegninger af arkitekten Ivar Bentsen (1876-1943) og betragtes af mange som
et af hans hovedværker.
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MASKINHALLEN BAGGRUND
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NVE

Elektrisk lys blev demonstreret første gang i Danmark den 27. august 1857 på Christiansborg Slots ridebane, men først i 1891
åbnede det første elektricitetsværk i Køge, efterfulgt af Odense. Strøm kunne på det tidspunkt ikke transporteres over længere
afstande end 3-4 km, og elektrificeringen slog derfor først for alvor igennem i Danmark efter århundredeskiftet, hvor landområderne kom med. Fra 1904-14 opstod der 290 små landelektricitetsværker på andels- eller interessentskabsbasis. Kraftkilden var
fortrinsvis dieselmotorer. For forsyning af større områder anlagdes højspændingsværker, begyndende med Skovshoved Elektricitetsværk (NESA) i 1907, efterfulgt af Haslev (SEAS) i 1912 og Svinninge (NVE) i 1913.

NVE’s ophavsmand var Jørgen Andersen (1871-1954), der i begyndelsen af århundredet kæmpede en kamp for at starte en oplandscentral med vekselstrøm i en virksomhed baseret på andelstanken. Jørgen Andersen var gammel skolelærer, men betagelsen
af fremskridt, videnskab, teknologi og organisation drev ham til en forretningsmæssig karriere. Han propaganderede for, at nord
vestsjællands landområder skulle satse på en stor vekselstrømscentral frem for mange mindre jævnstrømsværker, der kun kunne
dække begrænsede områder i en begrænset levetid. Efter flere år lykkedes planen og med gode vejforbindelser blev Svinninge
valgt som byen, hvor elektricitetsværket skulle opføres. I 1913 stod værket klar, og Jørgen Andersen modtog jobbet som forretningsfører, som han bestred indtil 1939. (B)

Elektriciteten havde en stor konkurrent som kraftkilde i dampmaskinen, men med krigen og medfølgende mangel på brændstof
blev elektriciteten uundværlig og overtog med tiden store dele af markedet. Stationsbyerne var de første byer, der fik strøm.
Landbruget fulgte hurtigt efter som følge af interessen for motoriserede landbrugsmaskiner understøttet af et solidt økonomisk
fundament i andelsbevægelsen. For landbruget var det i begyndelsen primært vindelektriciteten, der blev udbredt, udviklet af
højskolemanden Poul la Cour (1846-1908) på forsøgsmøllen i Askov. (A)
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ELEKTRIFICERING

Gudmund Bentsen (arkitekten Ivar Bentsens bror) betragtes som en central skikkelse i elektricitetens udbredelse. Han blev oplært
på Poul la Cours forsøgsmølle ved højskolen i Askov, hvor han også var fastansat fra 1907-14. I 1914 vendte han tilbage til sin
hjemegn og blev ansat ved NVE som el-installatør. Med sig fra højskolelivet havde han blandt andet engagementet i foredragsvirksomhed, og han kom hos NVE også til at stå for uddannelsen af nye elektrikere.

For menigmand betød elektrificeringen lys og elektriske hjælpemidler til husholdningen. Remedier, der kunne lette dagligdagen,
og som vi i dag tager som en selvfølge.

Øvelseshuset ved Vallekilde – som det første sted
uden for Askov fik Vallekilde på vestsjælland i 1903
egen lysmølle efter Poul la Cours forskrifter.

NVE’s personale ca. 1914.
Siddende på bænken i midten ses Jørgen Andersen.

A

B
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BEDRE BYGGESKIK

Danske byer voksede kraftigt i den sidste halvdel af det 19. århundrede som følge af industrialiseringen. Den økonomiske vækst,
nye bygningsfunktioner som kontorer, fabrikker og jernbanestationer samt mangel på boliger resulterede i et byggeboom, hvor
den negative konsekvens i flere tilfælde var byggesjusk. Danmark befandt sig yderligere i en situation, hvor man stræbte efter en
national identitet efter de to krige i 1848-50 og 1864, der medførte tabet af Slesvig-Holsten. Nationale bevægelser, foreninger,
højskoler, forsamlingshuse osv. skød op rundt om i landet.

Disse ideer slog også igennem i Danmark. Normer for god byggeskik kom i fokus, og arkitekter begyndte at interessere sig for
det gode gamle danske håndværk og de traditionelle danske byggematerialer. (B)

Omkring århundredeskiftet florerede der inden for arkitekturen flere forskellige stilarter. Det sene 1800-tals dominerende stilart,
historicismen, hvor forskellige historiske motiver fra gotikken, barokken og renæssancen blev kombineret i alle afskygninger i
samme bygning, var stadig gældende. Men omkring århundredeskiftet begyndte debatten omkring en bygnings sande natur og
kvaliteten i de enkelte arbejder at slå igennem. (A)
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ARKITEKTUR OG INDUSTRIALISERING

Under engelsk indflydelse dyrkede man det traditionelle håndværk og de traditionelle materialer, men i en simpel og naturlig
form. Stilen blev ført an af en gruppe unge arkitekter, herunder Ivar Bentsen, der efter at have brudt med akademiet, havde samlet sig omkring arkitekten P.V. Jensen Klint (1853-1930) med stiftelsen af Den fri Arkitektforening (1909). I begyndelsen fandt man
inspiration i den barokke stilart, men bevægede sig hurtigt mod nyklassicismen, der til sidst helt tog over.
I 1907 oprettedes ”Tegnehjælpen”, der havde til formål at bistå almindelige mennesker med udførelse af økonomisk forsvarlige,
funktionelle, sunde og hyggelige huse. Bestræbelserne resulterede i 1915 i landsforeningen Bedre Byggeskik.

Reaktionen mod det hurtigt voksende og højst effektive industrisamfund opstod i England i midten af 1800-tallet. Inden for arkitekturen var arkitekt A.W.N. Pugin (1812-52), kunsthistoriker John Ruskin (1819-1900), arkitekt Violet-le-Duc (1814-79) og kunst
håndværker og debattør William Morris (1834-96) ledende i debatten, og deres tanker og teorier har haft stor indvirkning på hele
den europæiske arkitekturhistorie. Der opstod en grundlæggende bekymring for, at det gode håndværk, kvaliteten i en såkaldt
ærlig konstruktion og det kunstneriske islæt var ved at forsvinde fra udførelsen af bygninger og design af møbler og kunst
håndværk. Målet var at genindføre disse kvaliteter og samtidigt løsrive sig fra den historiserende stilart, der ellers dominerede
århundredets arkitektur.

I midten af 1800-tallet kom ønsket om det gode
håndværk og kvaliteten i en såkaldt ærlig konstruktion og det kunstneriske islæt til at stå i højsædet.

Landsforeningen Bedre Byggeskik havde til formål
at bistå almindelige mennesker med udførelsen af
økonomiske, funktionelle og sunde huse.

A

B
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ARKITEKT IVAR BENTSEN

Ivar Bentsen (1876-1943) var bror til Gudmund Bentsen og søn af bygmester Andreas Bentsen (1839-1914) og overtog i 1907
efter denne ledelsen af Vallekille Højskoles Håndværkerskole. Familien Bentsen var altså det led, der bandt Askov Højskole og
Vallekille Højskole sammen, og som var medvirkende til elektrificeringen i Nordvestsjælland. I 1911 flyttede Ivar Bentsen til Holbæk,
hvor han lokalt gennemførte et stort antal byggerier, men han arbejdede samtidigt også med flere byggeprojekter i København.
Sideløbende oprettede han landets første selvstændige bygmesterskole beliggende i Bakkekamskvarteret i Holbæk. Cykelture på
egnen og 1:1 studier af ældre bygninger var en fast bestanddel i undervisningen. (A)
Ivar Bentsen drev arkitektvirksomhed i Holbæk fra 1911-1920, og flere af hans mest anerkendte bygninger er opført i denne periode, heriblandt elektricitetsværket i Svinninge. Det var i denne tid, at han udviklede en personlig stil, der fulgte ham resten af
karrieren.
Særligt Bakkekamskvarteret i Holbæk skal fremhæves som eksempel på Bentsens realisering af tankegangen bag Bedre Byggeskik. Alt var nøje indordnet i en overordnet plan og fulgte et sæt retningslinier i forhold til placering, lys, luft, materialer og
overflader med ”den gode bolig” som det højerestående mål. (B)
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ARKITEKT IVAR BENTSEN PÅ HOLBÆKEGNEN
De gule flammede mursten og det røde teglstenstag blev karakteristisk for mange af Bentsens bygninger. Man ser i hans
bygninger en velbearbejdet detaljeringsgrad i murværket med fine stik over muråbninger og særlige markeringer af for eksempel
indgangspartier. Der kan i hans formsprog drages paralleller til barokke og nyklassicistisk inspirerede motiver, og hans bygninger
udviser en velovervejet proportionering oftest med en aflæselig facaderytme. (C)
Efter et forlist ægteskab flyttede Ivar Bentsen i 1921 til København, hvor mange af hans arkitekt- og kunstnervenner boede.
Samme år blev han gift med P.V. Jensen Klints datter Helle Klint. I 1923 blev han professor på Kunstakademiets Arkitekturskole,
hvor han efterfulgte Carl Petersen. Af københavnerprojekter kan nævnes Bakkehusene i Bellahøj og Hillerødhus på Hulgårdsvej,
der begge er udført i samarbejde med arkitekten Thorkild Henningsen (1884-1931), der ligesom Bentsen var stærkt engageret
i Bedre Byggeskik bevægelsen. Ivar Bentsen bevægede sig stilmæssigt mod funktionalismen i karrierens sidste år i København.
Mest kendt af de funktionalistiske projekter er Blidah bebyggelsen i Hellerup, opført 1933-35.
Ivar Bentsen døde i 1943 efter længere tids sygdom.

Arkitekt Ivar Bentsen.

Bakkekammen, Holbæk.

Brugen af flammede gule og røde mursten var
karakteristisk for mange af Ivar Bentsens bygninger.

A

B

C
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HOVEDVÆRKET I SVINNINGE
Elektricitetsværket i Svinninge betragtes som et af arkitekt Ivar Bentsens hovedværker og er særlig kendetegnet ved en yderst
gennemtænkt bearbejdning af bygningernes murværk både i materialevalg og i proportionering. Anlægget er samtidig en betydningsfuld repræsentant for forsyningsindustriens gennembrud og arkitekturhistorisk set for det tidlige 1900-tal. Bygningerne
blev fredet i 1991. Gennem årene er flere bygninger kommet til på området, og der er i de forskellige bygninger flyttet rundt på
virksomhedens forskellige funktioner. (A)
Opførelsen af anlægget begyndtes i 1913 og blev forestået af ingeniør Holger Hasselbalch Larsen. Det bestod af tre bygninger
organiseret omkring et haveanlæg: direktørboligen, funktionærbygningen og maskinhallen. (A,B). Bygningerne var forskellige i
udformning, men opført i den samme type mursten og med genkendelige motiver som blandt andet de symmetriske gavlpartier, hvorfor anlægget samlet fremstod helstøbt. Det oprindelige anlæg giver associationer til et gammelt herregårdsanlæg med
hovedhuset, sidelænge og tilhørende kirke i naturskønne omgivelser. Ivar Bentsen skulle efter sigende altid have ønsket sig at
bygge en kirke, men fik aldrig muligheden – til gengæld byggede han maskinhallen, der i sin opbygning har klare referencer til
kirkekunsten. (C)
Ud over at anlægget er bygget på baggrund af tankerne fra Bedre Byggeskik, er det også et udpræget klassicistisk anlæg. Ivar
Bentsens kollega arkitekt Carl Petersen tegnede nogenlunde samtidigt Fåborg Museum, hvor der også blev eksperimenteret med
det klassicistiske formsprog, proportionering og stoflighed. Det klassicistiske er særligt repræsenteret ved de symmetriske gavlpartier, der samlet giver anlægget en monumental virkning, men samtidig en samhørighed bygningerne imellem.

Murstenen er dyrket til det yderste, og særligt over åbninger og døre ses, hvordan de parabelformede murede korsstik ikke blot
opfylder en konstruktiv rolle, men også er en del af bygningens udsmykning og komposition. Denne murstensornamentik over
yderdøre er i øvrigt et træk, som findes på flere af Ivar Bentsens bygninger, blandt andet på hans egen villa på Møllevangen 1 i
Holbæk. (D)
Maskinbygningen er dimensioneret til fem dieselmotorer med i alt 2000 hk, og som mange industribygninger karakteriseres den
i udformning ved sammenhængen mellem form, funktion og konstruktion. Dens symmetriske gavlparti vender mod det samlede
anlægs indre haveanlæg. Umiddelbart synes bygningen enkelt og logisk opbygget, men det enkle afstedkommes af et komplekst
proportioneringsskema. Udformningen både i plan og facader opstår af en række koncentriske cirkler, hvis indbyrdes forhold
svarer til nøgletallet for det gyldne snit, phi. Talrelationer genfindes igen og igen gennem hele bygningen: maskinbygningens
længde-breddeforhold er 1:2, taglinien fra kip til tagfod er lig facadens højde, der er det dobbelte af vinduernes højde osv. Proportioneringen følger altså nøje et matematisk system, hvor alle mål relaterer til et andet. Netop denne blanding af matematik,
skjulte tal og mystik fascinerede Ivar Bentsen og kan sammenholdes med hans interesse for middelalderens bygninger, hvor det
gyldne snit som ledende motiv ligeledes kendes. Konsekvensen i anvendelsen af proportioneringsregler vidner om en intelligent
beherskelse af faget og er et eksempel på, hvordan grundtanken om traditionel byggeskik blev dyrket på et højt plan. (E)

Elektricitetsværket i Svinninge anno 1914 omgivet af roemarker.
Direktørboligen ses i midten, funktionærbygningen til venstre og maskinhallen til højre.

En af de kirkelige bygninger, Ivar Bentsen efter
sigende skulle have været inspireret af, var
Pienza Cathedral i Italien, hvor gavlpartiet har
klare referencer til maskinhallen i Svinninge.

San Zeno kirken i Veronas opbygning med
skib og sidebygninger synes ligeledes at
have referencer til maskinhallens opbygning.

Møllevangen 1, Holbæk.
Ivar Bentsens eget hus opført 1911-12.

Sammentegning af plan, snit og koncentriske
hjælpecirkler udført af Jørgen Sestoft i Danmarks Arkitektur, 1979.

A

B
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D

E
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RESTAURERINGEN 2007-2008
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MASKINBYGNINGENS NYE FUNKTION

I sit ydre havde maskinbygningen ikke gennemgået store ændringer siden opførelsen i 1913. Dog var bygningens oprindelige
trævinduer og støbejernsvinduerne mod vest blevet udskiftet til plasticvinduer lige inden fredningen i 1991. (A)

1. januar 2005 fusionerede SEAS og NVE, og med et slag talte koncernen et betydeligt antal, hvad angår både medarbejdere og
repræsentantskabet. Da dele af maskinbygningen i en årrække havde stået ubenyttet hen, opstod idéen om at udnytte den til
et samlingssted og mødesal, der kunne rumme samtlige medarbejdere og repræsentantskab. Karsten Rønnows Tegnestue A/S
blev knyttet til projektet i 2005, da det stadig befandt sig på idéstadiet, men hvor det var besluttet, at de sidste kontorfaciliteter
inden for kort tid ville fraflytte maskinbygningen.

I slutningen af 1960’erne ophørte bygningens funktion som maskinhal, og efter dette undergik huset indvendigt store ombygninger. Hallen blev delt i to af en brandmur. Den ene halvdel forblev værkstedshal, mens den anden halvdel fik indskudt et
betondæk og blev ombygget til undervisningslokaler og servercentral. Sidefløjenes rum fik nedhængte installationslofter, gulvene
klodset op med linoleumsbeklædning, væggene efterisoleret og rummene blev indrettet til kontorer. I murværket mellem hallen
og sidefløjene blev der etableret flere åbninger i 1. sals plan. (B,C,D)

Maskinbygningen inden istandsættelsesarbejderne
gik i gang.

Maskinhallen inden istandsættelsen gik i gang. Den store sal var da opdelt af en brandmur, hvor den ene halvdel var ombygget til kontorer, den anden halvdel blev anvendt til
opbevaring og værksted.

A

B

C

Maskinbygningens ca. 1200 m² skulle i fremtiden indeholde konferencesal og mødelokaler med tilhørende faciliteter som bar,
anretterkøkken, opvask, toiletter, garderobe, opbevaring etc.

D

19

FØR RESTAURERINGEN
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RESTAURERINGEN 2007-08
Industriens bygninger har i mange år været et overset kapitel i dansk arkitekturhistorie. Denne udvikling har ændret sig inden for de seneste år og der er kommet stigende fokus på kvaliteterne i industribygninger. Kulturarvsstyrelsen satte i perioden
2003-2007 fokus på emnet og udpegede et bredt billede af bevaringsværdige industrielle kulturmiljøer, og året 2007 blev
udnævnt til industrikulturens år. Det blev her understreget, at de ældre industribygninger besidder rumlige, funktionelle og ikke
mindst store æstetiske kvaliteter. Der blev sat fokus på, at disse bygninger er værd at bevare, og at de åbner mulighed for at
indpasse levende nye funktioner, der kan stå i spændende kontrast til eller samspil med bygningens historie.
Dette var netop også gældende for maskinbygningen i Svinninge. Lugtene og lydene var med tiden godt nok forsvundet, men
bygningen kunne fortsat fortælle historien om tidens udvikling og tidligere aktiviteter. Sporene kunne måske opfattes som smuds
eller skader, som nogen ville mene der skulle rettes op på. Men det var netop disse karakterfulde præg, særheder og spor af
historie, der gav huset sjæl, soliditet og kontinuitet, og som det var vigtigt at fastholde, og som ikke måtte forsvinde i en restaurering. Huset skulle kunne mere end blot at opfylde de funktionelle krav, en moderne virksomhed kræver.

Maskinrummets vægge var blevet efterisoleret med
flamingo, men undersøgelser foretaget inden byggesagen gik i gang viste umiddelbart, at murværket
bag var intakt.

Under nedrivningen dukkede
elementer frem, man ikke havde
kendskab til, inden sagen gik i
gang. Bl.a. støbejernsrøret på dette
billede. Røret blev skåret ned og
fragtet ud af rummet i stykker.

A

B

1970’erne er ikke kendt for blide og hensynsfulde indgreb i historiske bygninger. Dog viste de første undersøgelser, at man i
maskinbygningen blot havde bygget indeni og plastret ovenpå de gamle konstruktioner. (A,B). Hovedgrebet for restaureringen
blev derfor ikke at genskabe noget, der var tabt eller ødelagt, men at finde ind til Ivar Bentsens gamle bygning igen. Brandmuren,
det indskudte dæk og opsatte skillevægge skulle fjernes, hvorved det oprindelige store maskinrum ville træde frem. Intentionen
var, at de håndværksmæssige kvaliteter, fine detaljer og konstruktioner, som Ivar Bentsen stod for, skulle findes frem igen. De
samme principper skulle dyrkes i selve istandsættelsesarbejdet og i de nye elementer, der skulle tilføjes for at indrette bygningen
til konferencecenter. Nye tiltag måtte gerne markere sig som værende nyt, således at kontrasten mellem nyt og gammelt ville
træde tydeligt frem. Det vil altid være en afvejning, hvilke af en bygnings stilperioder og tilføjelser, der skal tillægges en værdi,
men i maskinbygningens tilfælde konkluderede man, at senere tilføjede rum ikke var bevaringsværdige, hverken i form af historisk
fortælleværdi eller æstetiske/tekniske kvaliteter. Bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske værdier lå i arkitekt Ivar Bentsens
oprindelige udformning, proportionering, materialevalg og i de elegante konstruktive karakteristika. (C,D,E,F)

Efter istandsættelsen.

Det indskudte dæk i salen blev hugget ned med stor
forsigtighed.

Stilladsarbejder under byggesagen.

Brandmuren er færdignedtaget, og salen begynder
at dukke frem.

C

D

E

F
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RESTAURERINGEN DETALJER
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MURVÆRKET
Det helt karakteristiske for Ivar Bentsens bygninger var hans evne til at anvende murstenen således, at den fik en stoflig virkning, og han udførte murstensdetaljer med et raffinement, der sjældent ses på bygninger i dag. Murværket er udført i flammede
sten i skiftende mørke og lyse skifter og pilastrene i skiftevis flammede og røde skifter. Inde i hallen er der endvidere udført en
fodliste, som afsluttes med en glaseret hulkehlformet teglklinke. (A,B,C). I følge en af Ivar Bentsens gamle elever professor Ole
Buhl (1912-87) benyttede han sig af at sortere murstenene således, at de mest mørkbrændte kom øverst og de lyseste nederst.
En bygning belyses kraftigst oppefra af sollyset, og ved at lave denne sortering opnåede han, at bygningen fremstod ensartet i
farvesætning og dermed mere ”lodret”.
Ved restaureringen var det vigtigt at værne om det karakteristiske murværk, og der er derfor tilstræbt løsninger, som tilgodeser
dette. For eksempel er luftudtag ført gennem tag eller ud i terræn via kælderen for at undgå brud på murfladen.

Det var umuligt at skaffe en sten magen til Ivar Bentsens flammede, og der blev derfor udført flere prøver. (D). Det endte med, at
man til reparation af murværket blandede tre forskellige teglsten fra to forskellige teglværker (Wienerberger og Randers teglværk)
for at opnå det specielle spil i murværket. De glaserede hulkehlsklinker til fodlisten blev specialfremstillet på Vesterled Teglværk i
Egernsund. Stenene kan ikke matche Ivar Bentsens sten 100 %, men virker med den omhyggelige sortering forholdsvist neutrale
og bidrager ved den lille nuanceforskel samtidigt til fortællingen om husets udvikling. Flere af de parabelformede murstik var i så
dårlig stand, at de skulle mures om. Tidligere vindues- eller døråbninger, som er blevet blændet, er ved restaureringen markeret
enten ved spring i murværket eller ved, at åbningens stik er bibeholdt. Således fortæller murværket bygningens historie og husets
skiftende funktioner.
Plasticmaling blev afrenset med dybdevirkende kemisk stripper og efterfølgende hedvandsafrensning. Cementmørtel blev fjernet
med højtryksspuling og manuel afskrabning. Efterfølgende er alle fuger eftergået med kalkmørtel. (E).

Man måtte efter nedrivningen inde i hallen konstatere, at der var sket store skader på murværket. Dele af vægge og gulv var bemalet med plasticmaling og nogle steder strøget over med cementmørtel.

Oprindelig hulkehlformet fodliste i maskinrummet.

Murværket er udført i flammede
sten i mørke og lyse skifter.

Stikket med højkantstillede sten over muråbninger
er et motiv, der gentager sig i murværket i salen.

Stenprøve til sammenligning med det gamle murværk.

Langvæg i salen før og efter afrensning og murværksreparationer.

A

B

C

D

E
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SIDEBYGNINGERNE

Først meget sent i projektet blev der truffet beslutning om istandsættelse af gulvet i salen. Dette skyldtes, at man på de gamle
historiske fotos kunne se, at gulvet havde været lagt i et mønster af lyse og mørke sten. (A). Dette var dog langt ind i byggesagen umuligt at konstatere på grund af 100 års ophobning af snavs. Samtidigt måtte man antage, at hvor dieselmotorerne havde
været placeret måtte der være en anden form for belægning. Man troede ud fra de gamle tegninger, at denne belægning var
beton, men efter nedrivningen kunne man konstatere, at denne belægning, hvad end den havde været før, var udskiftet til nyere
klinker af mindre heldig karakter.

Sidebygningerne havde i tidens løb gennemgået flere renoveringer og ombygninger, og det blev besluttet, at det var her, man
kunne tillade sig at gå mere omfattende til værks. Væggene blev efterisoleret, og alle installationskrævende funktioner som bar,
køkken, opvask og toiletter blev placeret i sidebygningerne. Samtidigt blev der indrettet to større mødelokaler. Nye funktioner
blev indpasset og inventar valgt og designet i et moderne formsprog som kontrast til den gamle bygning. (D,E,F)

Der blev afrenset et stykke af det gamle gulv, og det oprindelige mønster dukkede frem. Igen blev der bestilt flere forskellige
teglsten hjem på prøve til reparation af gulvet. Der blev valgt en belægningssten fra Randers Tegl. Ved næsten et tilfælde konstateredes, at ved at skære stenen igennem og ved lægningen skiftevis lægge den opskårne flade og den brændte flade opad,
kunne man lægge et mønster med en nuance meget lig det oprindelige. Man kan aldrig ramme den gamle nuance helt, men der
er opnået en rolig gulvflade, hvor man samtidigt kan udpege placeringen af de gamle dieselmotorer. (B,C)

Fra de historiske fotos kunne man konstatere, at
gulvet i maskinrummet havde været lagt i et mønster
af mørke og lyse sten.

Fra tegninger og fotos kunne
man stedplacere de oprindelige
dieselmotorer.

De nye sten blev lagt i et mønster lig det
oprindelige.

A

B

C
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TEGLSTENSGULVET

Trappeopgangene har sandsynligvis oprindeligt stået i blank mur, men var med tiden malet over med plasticmaling. For at skabe
en diffusionsåben flade, fik murværket en ætsebehandling, som producenten havde gode erfaringer med fra den nyligt afsluttede istandsættelse af Glyptoteket i København. Efterfølgende blev trappeopgangene malet med en diffusionsåben silikatmaling.
Gelænderne, der ligeledes var malet med plasticmaling, blev afslebet og malet med en klassisk grafitsort.
Bardisk, garderobe, lærredsinddækning og talerstol er udført med en listeinddækning og sortlakeret, og er alle specialfremstillet
til dette projekt.

Før istandsættelsen.

Under istandsættelsen.

Det færdige rum.

D

E

F
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PORTEN

Lige inden fredningen i 1991 var maskinbygningens vinduer blevet udskiftet til plasticvinduer, hvilket satte et kedeligt præg på
bygningen. Der fandtes desværre ingen oprindelige detailtegninger af bygningens vinduer, så Karsten Rønnows Tegnestue tegnede
sidebygningernes vinduer med udgangspunkt i gamle fotos. Profileringen blev udført magen til vinduerne i den gamle direktørbolig
– den eneste bygning på stedet, der ikke havde nået at få vinduerne udskiftet inden fredningen. I sidebygningerne er vinduerne udført som koblede trævinduer med samme sprosseinddeling som oprindeligt. Det store vinduesparti mod vest i er udført i aluminium,
men ligeledes med samme inddeling i sprosser, som de oprindeligt var tænkt ind i bygningens talformler. (A,B)

Den oprindelige port til maskinhallen eksisterede ikke mere, men havde været indadgående. Den port, der sad i bygningen, var
simpel i udformningen og spinkel i konstruktionen. For at undgå træk i salen blev der truffet beslutning om, at der skulle opsættes et vindfang i forbindelse med porten. Det nødvendiggjorde, at der skulle fremstilles en port, der var udadgående. Porten
blev tegnet med udgangspunkt i gamle fotos. Hvert portblad vejer over 400 kg. Ingeniørfirmaet Jørgen Nielsen A/S udførte beregninger af dimensionering og beslåning. Rammetræ, beklædning og specialbeslag måtte udføres med stor præcision, og monteringen nøje planlægges, for at opnå stabilitet og undgå skævheder ved monteringen. (D,E)

DØRENE I SALEN

AKUSTIKKEN

Ud fra gamle fotos kunne man se, at dørene ind mod selve maskinhallen havde været udført som klassicistisk inspirerede fyldningsdøre. Dørene blev snedkerfremstillet, proportioneringen blev bestemt ud fra fotos og detaljeringen udført med udgangspunkt
i tilsvarende døre i en anden af Ivar Bentsens bygninger, nemlig Jernbanevej 18 i Holbæk, hvor Karsten Rønnows Tegnestue for
øvrigt har sit domicil. (C)

En konferencesal kræver en anden efterklangstid end en maskinhal, og det var derfor vigtigt at få tænkt akustikken ind i istandsættelsen af bygningen. Akustiker Niels Jordan blev koblet på sagen. Loftet i salen skulle under alle omstændigheder efterisoleres for at opnå et acceptabelt varmetab. Den ny loftsbeklædning består af 100 mm mineraluld, hygrodiode, lyddug og brædder.
For at dæmpe efterklangstiden blev brædderne lagt med 20 mm mellemrum, og sammen med et nøje tilpasset AV-anlæg er der
opnået acceptable akustiske forhold til konferencer og andre arrangementer. De gamle loftsbrædder og spærkonstruktionen
måtte således tildækkes, men findes stadig intakt under det nye loft. (F)
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VINDUERNE

Vinduerne blev snedkerfremtillet efter kopi af de
oprindelige. De koblede trævinduer blev efterfølgende malet med linoliemaling.

I vestgavlen er fremstillet nye
aluminiumsvinduer med samme
sprosseinddeling, som de oprindelige vinduespartier havde.

Jernbanevej 18, Holbæk. Opført 1916 efter tegninger
af Ivar Bentsen.

Porten er malet i farven stålblå. Hvilken farve, den
oprindelige port har været malet i, kendes ikke.

Den nye port under montering.

Loftet er efterisoleret, og de nye brædder lagt med 2
mm mellemrum for akustisk regulering af salen.

A

B

C

D

E

F
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DE TEKNISKE INSTALLATIONER

Den gamle løbekat, kranen i 7 meters højde, har helt op til i dag været brugt til at transportere tunge genstande gennem maskinhallen. Det viste sig dog efter nedrivningen, at I-bjælken, hvorpå den løb, var skåret over i midten af hallen på det sted, hvor brandmuren var opført. Tanken var, at løbekatten fortsat skulle have en funktion i rummet, og I-bjælken blev derfor retableret i sin fulde
længde. Et stort scenetæppe i god kraftig kvalitet er i dag monteret på løbekatten. Scenetæppet fungerer dels som rumopdeler, dels
som akustisk regulerende element. (A)

Det projekterende ingeniørfirma Lyngkilde A/S har i samarbejde med arkitekten gennem hele projektet søgt løsninger, der er så
skånsomme som muligt mod den fredede bygning, men som samtidigt lever op til de krav, der stilles til en moderne konferencebygning. Salen, og især murværket, skulle der tages særligt hensyn til.
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LØBEKATTEN

Opvarmningen af salen er løst ved hjælp af strålevarmepaneler opsat i loftet og indfarvet i samme farve som dette. Strålevarme
opvarmer kun de genstande, strålerne rammer, men med et teglstensgulv, der kan oplagre varmen, forventes dette at kunne få
en funktion der ligner gulvvarme. Ventilationen er etableret efter fortrængningsprincippet, hvor varme fra personer og udstyr i
rummet bevirker, at ”den brugte luft” stiger op til loftet, samtidig med at den rene luft tilføres nede i opholdszonen. Indblæsning
til salen sker således via syv fortrængningsarmaturer opstillet i salen og forsynet fra kælderen; udsugning sker via riste ved loftet.
Det er herved undgået, at etablere lodrette kanaler i bygningen.
Elektriske installationer er skjult, hvor det er muligt, enten i sidebygningernes efterisolering, i kælderen eller på lofterne. Hvor dette ikke
har været muligt, og for ikke at ødelægge murværket ved at rille i det, er synlige ledninger ført i lakerede stålrør. I salen er stikdåser,
kontakter, lampeudtag, kabelbakker, teknisk udstyr osv. alle indfarvet i sort for ikke at tage fokus fra murværket. (B,C,D)

Løbekatten fungerer i dag i kraft af det ophængte
scenetæppe som ruminddeler.

Der måtte arbejdes under trange forhold, således at
elinstallationer kunne skjules i loftrummet.

Stikkontakter og afbrydere i salen
er indfarvet i sort.

Elektriske installationer er skjult, hvor det er muligt,
enten i efterisoleringen, i kælderen eller på lofterne.

A

B

C

D
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