H A N D L I N G S P L A N

JACOB MICHELSENS GÅRD
AABENRAA KOMMUNE
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OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN
Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig
stand og at sikre fredningsværdierne. Handlingsplanen fastlægger hvilke bygningsarbejder, der i en periode
bør udføres på en bygning for at fastholde eller genoprette tabte eller svækkede fredningsværdier.
Ejeren vælger selv den restaureringsfaglige rådgiver, som skal udarbejde handlingsplanen. Handlingsplanen er udført efter Slots- og Kulturstyrelsens skabelon og vejledning, og Slots- og Kulturstyrelsen finansierer
handlingsplanen efter de fastsatte takster.
Handlingsplanen omfatter den/de fredede bygningers klimaskærm – med mindre andet er aftalt. Rådgiveren
besigtiger bygningen/bygningerne fra terræn, stige eller tilgængelige lofts- og kælderrum. Der bliver ikke
lavet tekniske målinger eller destruktive undersøgelser.
Handlingsplanen tager udgangspunkt i ejendommens fredningsværdier, som er beskrevet af Slots- og Kulturstyrelsen. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside for fredede og bevaringsværdige bygninger ”FBB”,
findes oplysninger om de fredede ejendomme og deres fredningsværdier. FBB findes på www.kulturarv.dk/fbb.

VURDERING OG ANBEFALEDE AKTIVITETER
Handlingsplanen vurderer bygningens/bygningernes tilstand, hvor fredningsværdierne er svækket og i hvilken rækkefølge forholdet bør udbedres. Fra 1. prioritet, der er kritiske skader, til 3. prioritet, der er mindre
alvorlige, samt den særlige kategori “AKUT”, hvor skaden er så stor, at den skal udbedres med det samme.
Der kan forekomme særlige forhold, som kræver en nærmere undersøgelse, end denne handlingsplan har
mulighed for. Det markeres med UN (undersøges nærmere) og bør undersøges snarest muligt.
Du skal være opmærksom på at der kan være andre skader eller forhold i ejendommen, som ikke er medtaget
i denne handlingsplan.
De angivne beløb er prisoverslag skønnet af den sagkyndige rådgiver og kan variere både op og ned i forhold
til egentlige håndværkerpriser.

FØR ARBEJDERNE UDFØRES
Når en ejendom er fredet betyder det, at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig
vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Anbefalingerne i denne handlingsplan er
ikke forudgående godkendt, og der skal derfor indsendes ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse
til eventuelle byggearbejder. Du kan se mere information om bygningsbevaring på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside.
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EJENDOMMENS DATA
Kommune:
Adresse:
Betegnelse:
Fredningsår:
Omfang:

AAbenraa Kommune
Toften 37A, 6200 Aabenraa
Jacob Michelsens Gård
1988
Stuehuslængen (før 1826), ladebygningen, bagehuset (slutning 1800), den
åbne vognport samt haven.

RÅDGIVERS DATA
Navn:
Adresse:
Mailadresse:
CVR.NR.:
Besigtigelsesdato:
Besigtiget af:
Dato:
Underskrift:

Mejeriet A/S
Gravene 4, 6100 Haderslev
st@mejeriet.dk
24208257
06.11.2017
Steen Thielsen

6. november 2017

KONKLUSION
”Jacob Michelsens Gård” fremstår generelt i meget god vedligeholdelsesmæssig stand udvendigt, og en gåtur
i den fredede have er en ren fryd for øjet.
Stedet fremstår såvel udvendigt som indvendigt, som et aktivt museum, der drives af lokale kræfter, som
har viet sin fritid, til formidling af de mange historier, som knytter sig til stedet. I kraft at disse engagerede
kræfter, opleves stedet ganske levende og man får uvægerligt en fornemmelse af, at være på besøg ”hos
bedsteforældrene”

Skønt nærværende rapport ikke skal omhandle indvendige forhold, vurderes det dog væsentligt at nævne,
at stuehuset fremstår fuldt møbleret og drives af frivillige som museum. Denne funktion er i væsentlig grad
medvirkende til at levendegøre stedet.
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HANDLINGSPLAN
BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
I stuehuslængens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til opførelsen i delvist grundmur delvist
bindingsværk med de to store frontkviste og det næsten ubrudte, stejle tag. Hertil kommer de mange bygningsdetaljer, herunder kampestenssoklen, gesimsen, de ældre døre og vinduer med beslag og greb samt
den traditionelle materiale- og farveholdning.
I stuehuslængens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede grundplan, herunder
opdelingen med stuerne mod syd og de funktionsbetingede rum som køkken, fadebur, bryggers og krybekælder mod nord. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning, der blandt andet omfatter gulve af
træ, tegl og ølandsfliser, de synlige loftbjælker og bræddelofter samt trapper. Dertil kommer ildbænk, skorstene, døre med greb og gerichter samt vinduernes anverfer og stormkroge.
For ladebygningen og vognporten knytter de bærende fredningsværdier sig til de sluttede bygningskroppe
med traditionel materiale- og farveholdning, herunder de murede dele, bræddebeklædningerne samt de
ældre døre og vinduer med bevarede beslag og greb.
For bagehuset knytter de bærende fredningsværdier sig til den lille sluttede bygningskrop med de kalkede
mure og det ubrudte tag med stor skorsten. Hertil kommer den traditionelle farve- og materialeholdning
både i det ydre og det indre, herunder vinduer, døre, teglstensgulvet og bræddeloftet samt den store murede bageovn og gruekedlen.

SITUATIONSPLAN

Skur
(vognport)

BYGNING 2.
(bagehuset)

BYGNING 1.
(stuehuset)
BYGNING 3.
(Ladebygning)

Kortet er en vejledende illustration af fredningens omfang. Omfanget er markeret med rødt.
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STUEHUSET - BYGNING 1.
Jacob Michelsens Gård ligger i udkanten af Aabenraas nordlige kvarter. Af det oprindelige landskab
er i dag kun haven bevaret, de resterende omgivelser er præget af brede, asfalterede veje, boligbebyggelser og industrikvarterer.
Stuehuslængen er i en etage og opført af grundmur
på en sokkel af kampesten med bindingsværk i den
vestlige gavl. Bygningen har en høj, gennemgående
frontgavl. Taget er halvvalmet belagt med røde vingetegl med få, ældre tagvinduer, og i tagryggen ses
tre murede skorstenspiber i rød, blank mur. Murene er gulkalkede med undtagelse af den øverste
del af havesidens frontgavl og vestgavlen, der står i
blank, rød mur. Bygningen har en muret hvidkalket gesims, der på en del af facaden er udført med
tandsnit. Dørene i facaden og vestgavlen er ældre,
brunmalede fyldingsdøre og revledøre, mens havesidens dør er hvidmalet og har opsprossede ruder i
den øverste del. Vinduerne er ældre og varierer
mellem ét- og torammede vinduer med opsprossede
ruder, der har hvidmalede rammer og grønmalede
karme.

YDERVÆGGE
Ydervæggene fremstår hovedsageligt, pudsede og
kalkede (gul-okker) Facaderne fremstår generelt
i meget god vedligeholdelsesmæssig stand.

Frontspidsen mod syd (haven) er opført i røde
mursten og fremstår som blankt murværk.
Tilstanden er middel, da der ses begyndende behov
for en fugeistandsættelse (ikke presserende).
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Stuehusets vestgavl fremstår i blankt murværk, og
indeholder i den øverste del noget ældre bindingsværk.
Murværket er opført primært i et format som nærmer sig den nutidige definition af målene på en
”munksten” – samt et format som ligget lidt under
dette.
De to langsgående facader ses tydeligt at være opført
i gule teglsten, angiveligt som erstatning for en
”udtjent” bindingsværksfacade.

Gavlen og dens bindingsværk er interessant, da en
del af den bygningshistoriske udvikling kan aflæses
her.
Den dobbelte fornagling, vidner om en tidligere
”knægt” som har været tilsluttet den tidligere
bindingsværksfacade.
Der kan på de indvendige, synlige etagebjælker ses
nøjagtige samme fornagling og taphul.
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Stuehuset - Bygning 1. - Vurdering af ydervægge
Vurdering af tilstand
Emne
De murede ydervægge.

Tilstand
God.

Aktivitet
Prioritet
Ingen – udover almindelig vedligeholdelse, som er forbilledligt udført til dato.

Bindingsværk i
vestgavl.

God/middel.
Bindingsværket bærer naturligvis

Ingen.
På sigt kan det blive nødvendigt,
at foretage diverse udskiftninger i
bindingsværket.

-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
De murede ydervægge.

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdierne er ikke svækket.

Aktivitet
Ingen

Bindingsværk i
vestgavl.

Fredningsværdierne er ikke svækket.

Ingen

Prioritet
-

-
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VINDUER OG DØRE
I nordfacade ses i alt tre døre, som stilhistorisk er
vidt forskellige, og sammen fortæller om husets udvikling.
Uden det er undersøgt, ”mistænkes” halvdøren i egetræ, at tilhøre den tidligere bindingsværksfacade.

Generelt præges de smukke døre af mange nyere og
tilkomne elementer, som brevsprækker, ringetryk,
sikringsskilte, cylinderlåse mv.
Af hensyn til fredningen bør disse elementer søges
fjernet/reduceret mest muligt.
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Vinduerne er overalt enkeltglas, partielt forsynet
med indvendige forsatsrammer.

Vedligeholdelsesstanden er generelt meget god i forbindelse med vinduerne.

Stuehuset - Bygning 1. - Vurdering af vinduer
og døre
Vurdering af tilstand
Emne
Udvendige døre

Tilstand
God

Aktivitet
Ingen
Almindelig vedligeholdelse må
naturligvis forventes.

Prioritet
-

Vinduer

God

Ingen
Almindelig vedligeholdelse må
naturligvis forventes.

-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Udvendige døre

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er ikke
svækket.

Aktivitet
Ingen

Vinduer

Fredningsværdien er ikke
svækket.

Ingen

Prioritet
-

-
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TAG
Taget er overalt røde vingetagsten, lagt traditionelt
med rygninger i mørtel.
Taget fremstår i god stand og er lagt i nyere tid, med
fast undertag med brædder og pap.

Ca. midt på den sydlige tagflade ses en enkelt tagsten som er revnet.

Tagrummet vidner om en tagløsning i høj kvalitet
og lang holdbarhed.

Den nordvestlige del af taget fremstår med ”begroninger” (alger/mos), skønt disse ikke umiddelbart
har nogen betydning, kan det overvejes i fremtiden
at lade disse afrense.

Tagrender og nedløb er overalt udført i zink med
loddede ”knæ” mv.
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På taget ses i alt tre skorstenspiber, de to østligste
vurderes af være de ældste, hvorimod den vestligste
er nyere
Skorstenspiberne fremstår med begyndende ”begroninger” (alger/mos), som kan afrenses sammen med
taget, hvis dette besluttes i fremtiden.

Vestligste skorstenspibe

Stuehuset - Bygning 1. - Vurdering af tag
Vurdering af tilstand
Emne
Taget

Tilstand
God

Aktivitet
Ingen. (defekt tagsten udskiftes)

Skorstenspiber

God

Ingen.

Prioritet
2
-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Taget

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er ikke svækket.

Aktivitet
Ingen.

Skorstenspiber

Fredningsværdien er ikke svækket.

Ingen.

Prioritet
-

-
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BAGEHUSET - BYGNING 2
Bagehuset er en enetages bygning opført i grundmur med flere murankre. Bygningens sokkel er
sortmalet, mure og gesims gulkalket og heltaget af
røde vingetegl med en hvid skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. I den østlige gavl ses en
todelt revledør med ældre beslag og klinkefald, og i
gavltrekanten er en revleluge. Bygningens vinduer
er traditionelle, torammede vinduer med småtopsprossede ruder. Dør, luge og vindesrammer er
grønmalede, mens alle karme er rødmalede.

YDERVÆGGE
Ydervægge er overalt pudsede og kalkede og fremstår generelt i meget god vedligeholdelsesmæssig
stand.

BAGEHUSET - BYGNING 2 - Vurdering af ydervægge
Vurdering af tilstand
Emne
Ydervægge

Tilstand
God

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Ydervægge

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er ikke svækket.
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VINDUER OG DØRE
Vinduerne fremstår generelt i meget god stand og
smukt vedligeholdt, vinduet i den sydvendte facade
har dog nogle nedbrudte sprosser, som kræver reparation.
Brugerne på stedet kan da også oplyse at en sådan
reparation er bestilt.
De øvrige vinduer fremstår uden sådanne skader.

På vinduerne ses forskellige beslagtyper, som alle tydeligt er forsøgt bevaret.

14

Døren og lugen i østgavlen er nyere, fremstillet med
smedede beslag og lukketøj, og fremstår i meget god
stand. Ærgerligt er det, at der ikke er blevet anvendt
planker af bredere dimension, hvilket ville have udtryk mere autenticitet.

BAGEHUSET - BYGNING 2 - Vurdering af vinduer og døre
Vurdering af tilstand
Emne
Vinduer

Tilstand
God

Aktivitet
Ingen. (Dog reparation af sprosser
i vindue mod syd)

Dør og luge

God

Ingen.

Prioritet
-

-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Vinduer

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er ikke svækket.

Aktivitet
Ingen.

Dør og luge

Fredningen er moderat svækket.

Ingen.
Dog ved fremtidige udskiftninger,
bør der anvendes planker af bredder dimension

Prioritet
-

-
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TAG
Taget er ældre (måske genanvendte tagsten) som ligger rimelig pænt, dog ses en række skader på rygningen, som vurderes at være ”nyere” Hvorvidt rygningen kan repareres, eller om en komplet omlægning vil være mere rationel, må vurderes forinden
arbejdet iværksættes.
(skaderne vurderes umiddelbart, at være forårsaget
af at der er anvendt ”for svag” en mørtel til lægning
og forskælling.)

Ildstedet i bagehuset.

Huset har en enkelt skorstenspibe, som er i brug
(i forbindelse med bageovnen) Skorstenspiben er løbende vedligeholdt og repareret.
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- Vurdering af tag
Vurdering af tilstand
Emne
Tagfladerne

Tilstand
Middel. (ældre)

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Rygninger.

Dårlig.

Rygningen bør angiveligt omlægges med anvendelse af korrekte
materialer og udførelse.

2

Skorstenspibe.

God/middel.

Ingen.
Løbende vedligeholdelse af fuger
og overfalder (puds) synes nødvendigt.

-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Tagfladerne

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er ikke svækket.

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Rygninger

Fredningsværdien er ikke svækket.

Ingen.

-

Skorstenspibe.

Fredningsværdien er ikke svækket.

Ingen.

-
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LADEBYGNINGEN - BYGNING 3
Ladebygningen er en enetages bygning og opført på
en kampestenssokkel. I den østlige del er bygningen
grundmuret og gulkalket, mens den vestlige del og
østgavlens gavltrekant fremstår med en lodret, rødmalet bræddebeklædning. Bygningen har rødmalede revledøre med ældre beslag og klinkefald. Vinduerne er få og alle udført som etrammede staldvinduer i støbejern. Øverst afsluttes bygningen af et
heltag af røde vingetegl.
Indvendigt ses et stort rum, åbent til kip, med en
enkel træskillevæg og et lavt rum mod øst. Gulvet
er af gule teglsten, murene i den grundmurede del
er pudsede og taget er understrøget.

YDERVÆGGE
De pudsede og kalkede ydervægge fremstår i god
vedligeholdelsesmæssig stand og uden umiddelbare
skader.

Den bræddebeklædte del mod vest, vurderes at være
nyere fsa. den udvendige beklædning.
Beklædningen fremstår uden skader og smukt vedligeholdt.

Bræddebeklædning indvendig.
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LADEBYGNINGEN - BYGNING 3 - Vurdering af
ydervægge
Vurdering af tilstand
Emne
Den murede del

Tilstand
God.

Aktivitet
Ingen.

Den bræddebeklædte del.

God.

Ingen.

Prioritet
-

Vurdering af svækket fredningsværdig
Emne
Den murede del

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er ikke svækket.

Aktivitet
Ingen.

Den bræddebeklædte del.

Fredningsværdien er ikke svækket.

Ingen.

Prioritet
-

-
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VINDUER OG DØRE
Døre er overalt revledøre, med smedede hængsler
og beslagværk, disse fremstår generelt i god stand.
De få vinduer er mindre støbejernsvinduer af
lidt forskellig art.

LADEBYGNINGEN - BYGNING 3 - Vurdering af
vinduer og døre
Vurdering af tilstand
Emne
Vinduer

Tilstand
God.

Aktivitet
Ingen.

Døre

God.

Ingen.

Prioritet
-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Vinduer

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er ikke svækket.

Aktivitet
Ingen.

Døre

Fredningsværdien er ikke svækket.

Ingen.

Prioritet
-

-
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TAG
Taget er overalt røde vingetagsten som er
understrøget, de to tagflader (nord og syd) fremstår
lidt forskellig. Den nordlige tagflade ”ligger pænt”
men har meget tynde tagsten, hvorimod den sydlige
tagflade har kraftigere tagsten, som dog ”ligger”
noget dårligere, end den nordlige side.
Tagfladerne fremstår således med stor autenticitet,
og en udskiftning bør kun komme påtale, hvis der er
omfattende utætheder. Så den underliggende konstruktion tager skade.

Nordlige tagflade

Sydlige tagflade - indvendig

Sydlige tagflade

LADEBYGNINGEN - BYGNING 3 - Vurdering af
tag
Vurdering af tilstand
Emne
Tagfladerne

Tilstand
Middel

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Tagfladerne

Svækket fredningsværdig
Fredningsværdien er ikke svækket.

21

VOGNPORTEN - BYGNING 4
Vognporten er opført i én etage i en enkel trækonstruktion beklædt med lodrette, rødmalede brædder
på tre sider, mens den sydlige side står åben. Taget
er et heltag af røde vingetegl.
Bygningen indeholder meget få historiske dele, og
det kan undre at den er fredet.

YDERVÆGGE
Ydervægge består af en nyere bræddebeklædning
svarende til den som er anvendt på ladebygningen.

VOGNPORTEN - BYGNING 4 - Vurdering af
ydervægge
Vurdering af tilstand
Emne
Udvendig bræddebeklædning.

Tilstand
God.

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Udvendig bræddebeklædning.

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er svækket, nyere bræddebeklædning på nyt underlag.
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VINDUER OG DØRE
Bygningen har ingen vinduer eller døre.

VOGNPORTEN - BYGNING 4 - Vurdering af vinduer og døre
Vurdering af tilstand
Emne

Tilstand

Aktivitet

Prioritet

Aktivitet

Prioritet

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Aktivitet
Ingen.

Prioritet
-

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne

Svækket fredningsværdi

TAG
Taget er røde vingetagsten, som er nyere, udført med
tilhørende muret rygning.

VOGNPORTEN - BYGNING 4 - Vurdering af tag
Vurdering af tilstand
Emne
Taget.

Tilstand
God.

Vurdering af svækket fredningsværdi
Emne
Taget.

Svækket fredningsværdi
Fredningsværdien er generelt
svækket, grundet det nyere tag,
sammen med de øvrige nyere elementer.
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HAVEN
Den romantiske have med ældre træer, lave hække,
stendiger, bede og pigstensbelægninger fuldender
oplevelsen af det idylliske og historiske landskab,
hvor ladebygningen opdeler plænen i to mere intime
rum.

HAVEN
Haven fremstår generelt smukt vedligeholdt og med
sådan en akkuratesse, at enhver må føle sig misundelig.
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ANBEFALEDE AKTIVITETER
BYGNINGSDEL

AKTIVITET

Stuehuset - Bygning 1.

Udskiftning af knækket tagsten, samt reparation af
rygning i den forbindelse.

2

8.000,00

Bagehuset - Bygning 2

Omlægning af rygning, hertil angiveligt også den
øverste række tagsten.

2

25.000,00

Reparation af vinduesrammer fsa. sprosser i det
sydlige vindue.

2

15.000,00

Ladebygningen -Bygning 3

-

Ingen foreslåede arbejder!

Vognporten - Bygning 4

-

Ingen foreslåede arbejder!

Haven.

-

Ingen foreslåede arbejder!

PRIORITET

PRISESTIMAT

-

48.000,00
+ MOMS

FORUDSÆTNINGER FOR PRISESTIMAT
Alle prisangivelser er estimeret ud fra V&S prisdata, med behørigt hensyn til de givne omstændigheder.
Det anbefales, at der indhentes konkret tilbud fra håndværkere forinden arbejdet igangsættes.
Alle angivelser er ekskl. moms.

