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FORSLAG TIL FARVESÆTNING AF

KLAMPENIBORGGAARI)

OM FAR\TES,frTNING
Farve er noget, vi ser.

Alt

har farve - og derfor kræver en vellykket farvesætning som udgangspunkt en
samlet arkitektonisk stillingstagen.

Det vil sige, at de valgte farver på maling altid skal ses i sammenhæng med farverne i
byggeriet som helhed.

Et

forslag

til farvesætning indebærer derfor ofte langt flere beslutninger end

umiddelbart forventet.

TRADITIONER FOR FAR\TEVALG
Det er forholdsvist nyt, at malinger og andre bygningsmaterialer fås

i

så stærke

kulører og så stor udstrækning som nu.

Tidligere var udendørs farvevalg som regel nært forbundne med materialevalgene *
valget kunne f.eks. stå imellem, om der skulle anvendes røde eller gule tegl.
Lokalt sås dog kulørte pigmenter anvendt til kalkning, som i f.eks. Rom, hvor okker
fra oplandet blev anvendt på byens facader.

Nye bindemidler og nye pigmenter har dog givet helt nye muligheder for mere
holdbare og både flere og stærkere kulører i stor skala.

§å
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Disse nye muligheder stiller helt nye udfordringer til byggeriet, for hvordan formgiver
man egentligt i farver i så stor skala?

Spørgsmål er indtil videre blevet stort set ignoreret
konsekvenser for vores f,rsiske omgivelser som helhed.

-

med store, meget uheldige

En afgørende grund til den påfaldende passivitet i forhold til at arbejde med de nye
farvemuligheder er nok, at udfordringerne er uventet komplekse og krævende.
Gode intentioner og spontanitet i processen giver således sjældent de ønskede
resultater.
Farvevalgene kræver åbenbart noget mere

-

men hvad? Hvordan gør man?

Arkitektfagets tradition for en seriøs stillingtagen sig til farvevalgene i byggeriet er
yderst sparsom, fordi mulighederne faktisk er relativt nye.
Enkelte arkitekter har dog skabt bygninger, som qua deres farvesætning viser, hvor
stor og viEig en rolle, som farver kan have for helheden.
Thorvaldsens Museum er et ganske enestående eksempel i dansk arkitekturhistorie.
Bygningen er et helstøbt mesterværk, hvor farverne spiller en stor og afgørende rolle
for oplevelsen af arkitekturen som helhed.

Det sidste århundredes mest betydningsfulde arkitekt, Le Corbusier, skabte
bygninger, hvor farveme indgik med stor vægt i de samlede kompositioner.

også

Arne Jacobsen var ligeledes en stor kolorist.
Ikke alene hans eminente akvareller og arbejder på stof, men også en bygning som
f.eks. SAS-hotellet vidner om en stor forståelse for farvers betydning.
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Jacobsens bebyggelse i Klampenborg er derfor givetvist ikke hvid, fordi han ikke
turde eller kunne handtere andre farver i formgivningen. De elegante former på
byggeriet ved Øresund må være valgl hvide, fordi de kommer smukkest til deres ret i
denne den lyseste af alle farver.

Billedkunstnere har ligeledes forestået eller deltaget i mange farvevalg i byggeriet.

Et af de mest kendte eksempler er Paul Gemes' farvesætning af Palads Teatret, hvor
resultatet på sin vis er herligl.
Bygningen er dog qua farvesætningen nærmest reduceret til reklameskilt for biografen
- eller måske snarere for farvesætteren.
Malerfaget har gennem åreme bidraget med megen vigtig og kompetent rådgivning til
vores farvekultur.
Malerne har dog selvsagt heller ingen tradition for at håndtere de nye materialemuligheder.
Samtidig oplever faget en øget konkurence fra gør-det-selv-folket.

Mange arnatører har nemlig stort mod på selv at prøve kræfter med de nye
muligheder, hvilket både afspejles i og inspireres af et enormt udbud af wprografirmer om emnet.
Gør-det-selv-folket har således grebet chancen for de nye farver, og landet over er
huse malet farvesammenstillinger, som man for fa åtr siden kun kunne have
forestillet sig på Dyrehavsbakken, i et kolonihave-område eller i et børneværelse.

i

Farvevalgene vidner om meget gå-på-mod og stor interesse for farver.
Desværre vidner en del af resultaterne også om, hvor galt det kan gå, når man ikke har
så megen erfaring med byggeri eller med farver.
Nogle af resultaterne kunne dog måske ses som ganske fornøjelige, hvis det altså
havde været muligt at se bort fra, aI de faktisk skal stå der længe.

Ser man sig om i København eller andre byer, kan man således ikke undgå at se
mange farvesætninger, som er helt ude af trit med det gade- eller gårdrum, som de
indgår i.
Har man erfaringer fra beslutningsprocesser i f.eks. ejerforeninger, forstår man også,
hvorfor det kan være gået så skær,t. At vælge den rigtige facadefarve kan ikke afgøres
ved simpelt flertal - det er et kompliceret arkiteklonisk valg.
Ude i det åbne land er konsekvenserne af uheldige farvevalg næsten endnu værre,
fordi de berørte huse er synlige over så store afstande.

KULTTVERING AF DE NYE MULIGHEDER
Alt i alt er det utroligl ærgerligt, at de nye muligheder for farver i byggeriet alt for ofte
skæmmer snarere end pryder byggeriet.
Farver er nemlig et fantastisk arkitektonisk virkemiddel.
Megen begyndelse er dog svær, og det er derfor kun logisk, at det tager noget - og nok
vil tage en hel del mere - tid, før end de nye muligheder er kultiverede.

Da få lokaliteter har et så markant og veldefineret

farvemæssigt udtryk som
Klampenborg, vil en kultivering af farverne i vore omgivelser bl.a. forudsætte en mere
overordnet farveplanlægning, end vi har i dag.
De enkelt byghener og arkitekter har brug for bedre retningsliner for at kunne
forholde sig meningsfyldt til farvevalgene set i relation til den større sammenhæng.
Som arkitektonisk virkemiddel er farver samtidig meget følsomme og utroligt stærke
- og derfor er de meget vanskelige at styre.

De er dog ikke umulige at have med gøre, hvis man ser dem i sammenhæng med den
helhed, som de skal udgøre en del af og hvis man har de rette redskaber til at

-

håndtere dem.

Et af de væsentligste nye redskaber i forhold til den nye farveudfordring er NCS, som
står for Natural Colour System. NCS er en farvebeskrivelsesmodel, som gør farveperceptioner omtalelige.
Dette vil sige, at vi har fået et sprog
af allerstørste betydning.

til

at tale entydigt om de farver,

vi

ser

-

hvilket er

Samtidig bidrager IT-udviklingen løbende med redskaber, som åbner for helt nye
perspektiver.
Der findes allerede mange programmer, som gør det muligt at overskue langt flere
aspekter, bl.a, farverne, i et byggeri på en bedre måde end tidligere.
Overordnet set må det også ffi konksekvenser for vores måder at tænke på/i farver, når
man med computeren kan modellere rumliE i farver vs. tidligere tiders skitsering,
som overvejende foregik med sorte streger på hvidt papir.

Den væsentligste forudsætning for en kultivering af de nye muligheder er dog
erkendelsen af, at farvevalgene skal håndteres både seriøst og professionelt, hvis man
vil have nogen rimelig chance for at nå et vellykket resultat.

Når det lykkes at ffi hold om den kulørte dimension, får

vi til

gengæld store

muligheder med fremtidens farver!

FARYESÆTNING OG RENOVERING
Nærværende konkurrence må ses som et epokegørende positivt signal
forståelse af, hvor vigige farvevalg i byggeriet faktisk er.

om

en

Konkurrencens titel/ørvesætning af en ejendom er i nærværende projekt tolket om et
ønske om et forslag til helhedsløsning for ejendommens farver.
Hovedvægten i forslaget er derfor lag! på at udarbejde en hovedidd til farvevalgene,
som bl.a. vil kunne fungere som oplæg/grundlag for det videre arbejde med et
detaljeret forslag til renovering.

Normalt udarbejdes arkitektprojekter med et relativt begrænset fokus på farverne, som
derfor først besluttes undervejs i projekteringen.
Dette er givetvist en af de væsentligste grunde til, at farvevalgene sjældent opleves
som - og rent faktisk heller ikke er - integrerede i helheden.

Da det ønskede omfang af den aktuelle istandsættelse ikke fremgår af det givne
materiale, er løsningen valgt udført med nærværende detaljeringsgrad - bl.a. for at
undgå unødige diskussioner af detaljer, som er udarbejdede uden det reelt kævede
forarbejde.
På planchen findes dog allerede et forslag, som er fremsat på et for spinkelt grundlag,
nemlig at pladebeklædningen på altanerne fiernes.
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Dette skal ses om et forslag om altaner med et overvejende lodret udtryk og mulighed
for at se igennem rækværket, som det ses på ovenstående udsnit af foto fra
konkurrencematerialet.
Hvis de økonomiske rammer tillader det, vil en udskiftning af altanerne dog muligvis
være en bedre løsning.

I

forhold til hovedidden med farvevalgene er beslutningen om altanerne dog af
underordnet betydning på nuværende tidspunkt.
Når det samlede beslutningsgrundlag er tilvejebragt, vil det ønskede helhedsudtryk,
som er skabt med forslaget til farvevalg, derefter muliggøre en meget mere effektiv og
fornuftigt planlagt detail-proj ektering.

i

Ovenstående eksempel illustrerer en af de største udfordringer arbejdet med at
integrere farvevalgene i fremtidens byggeri, nemlig at afklare hvilke beslutninger der
skal tages hvornår- altså, hvad der er vigtigst at beslutte hvornår i processen?
Det er ikke noget nemt spørgsmål og man må nok forudse uhyre interessante
udfordringer med at finde ud af, hvordan spørgsmålet håndteres bedst muligt i
byggeriets brogede praksis.

-

En lykkelig løsning på udfordringen vil være, at man fremover qua en bevidst
forholden sig byggeriets farver og hovedidd på et tidligl tidspunkt i byggefasen vil
kunne etablere et redskab til at fastholde et overblik over helheden.
Dette vil sandsynligvis muliggøre store besparelserne på tid, som er ellers spildt på
arbejde med del-løsninger, der undervejs viste sig ikke at holde, fordi det samlede mål

ikke var helt afklaret.

Det først skridt i den retning er dog at erkende, at verden ikke er sort/hvid.
Nærværende konkurrence kan ses som en væsentlig inspiration til en sådan større
forståelse og accept af verdens farverige kompleksitet.

FORSLAG TIL KLAMPENBORGGAARI)
Som hovedprincip kunne man vælge en total tilbageføring af Klampenborggaard til
sin oprindelige form.

Der findes et ri$ materiale af originale tegninger på Gentofte Rådhus, som vil kunne
understøtte et sådant arbejde..
Nedenfor ses facadeudsnit fra henholdsvis 1903, t933 og 1982,

irgl
E',_',*-

[m

.'[] n-Ii,l
lrrLu

f rar

ELffimEu

uti

lE!
-,trFAr+

rrf,

E=i=a

Ftrl

lrl

n r-nl

IE-I

ru
ftlE]l

!-ll-:l

irl

ttrE

ft]Lri

ll

m[ffimEm

m

ru
m:rl

mffimm

tlu Ell
Erll ltrn
ml ml

Den etapemæssige opførelse af ejendommen medfører dog en række spørgsmåI, bl.a.
til udformning af altanerne.
Tegningerne stemmer ikke overens med fotografierne, men oprindeligl var
udformning af altanerne tilsyneladende forskellig med lodrette sprosser på den
ældste del af ejendommen og vandrette på vestfløjen.
Den nuværende udformning med en lodret opdelingen overalt binder på sin vis
ejendommens to dele sammen.

-

Nærværende projekts hovedintention er at styrke oplevelsen af ejendommen som een
sammenhængende bygningskrop, der som vist på fotoet nedenfor størrelsesmæssigt
matcher de engelske rækkehuse og funkisbebyggelsen.

Samlet set er intentionen, at den hvide bebyggelse opnår et omfang, så bebyggelsen
i forhold til skov, vand og himmel.

også som helhed ffir et passende volumen

Ejendommens anvendelse er en anden i dag end for 100 år siden.
Især stueetagen afspejler forskellige funktionskravs forskellige bygningsmæssige
løsninger.
En detaljeret udformning at stueetagen er afhængig af de mere præcise funktionskrav,
som der er til erhvervslokalerne, men udformes som hovedprincip stil med det
oprindelige.

i

De

travertinbeklædte indgangspartier
indarbejdes i det samlede forslag.

og indgangsdørene

bibeholdes

dog

og

Som tilkomne elementer kan indgangspartieme opfattes som lidt fremmede i forhold
facadens oprindelige udtryk, men samtidig også ses som charmerende vidnesbyrd
om tidens gang.

til

Formmæssigt er partiernes lidt kantede udtryk medvirkende til visuelt at integrere
bygningens oprindelige del med vestfløjens arkitektoniske udtryk, ligesom det taler
sammen med en enkel udformning af altanerne.
Med lidt god vilje kan man endda tale om et formmæssigt slægtskab mellem
indagngspartiernes kantethed, de kantede altaner og den kubiske bebyggelse tættere
ved Sundet.

Den oprindelig grå facadefarve var et rimeligt valg set i forhold til skovens farver,
fordi den ukulørte farve ikke indgår i uheldige kulørmæssige samspil med naturens
farver.

Den grå farve indgår dog

i

uheldige relationer med de blanke teglmure, bl.a. på
stationen, p.g.a. en relatir,t stor valørmæssig lighed - og i samspillet med Bella Vistas
og de engelske rækkehuses hvide farve synes den grå endda meget trist og
tilbagetrukket.

Som argumenteret for tidligere foreslås Klampenborggaard derfor hvid.
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Samlet set vil den hvide farve - i den givne sammenhæng - få et lidt "funkis-agtigt"
look, som vil bidrage til at integrere ejendommen optimalt i den hvide by ved vandet.

Qua den nye farvesætning ffir ejendommen således en chance for at komme til at
udgøre en vigtig og velintegreret del af den hvide, friske og vidunderlige enklave ved
Øresund, som Klampenborg stadig er den dag i dag.
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Alt i alt er næryærende farvesætning foretaget på grundlag af en samlet arkitektonisk
stillingtagen.

Dette er utraditionelt, så selv om hvid er en ofte anvendt farve, kan ovenstående
forslag til farvesætning vel karakteriseres som en slags udtryk for nytænkning.

