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Semesteropgave på NYHOLM

Opgaven er at udvikle en bevarende helhedsplan for Nyholm, der omfatter sikring og styrkelse af 
områdets kulturhistoriske værdier og arkitektoniske kvaliteter. 

Det er afgørende, at besvarelsen reflekterer en stillingtagen til området, de enkelte bygningers samt 
bygningsdelenes kvaliteter og egenskaber, baseret på en opmåling, en analyse og værdisætning 
samt en fænomenologisk registrering.

Aflevering:
Analyse og værdisætning af Nyholms historiske, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som 
samlet bebyggelse/byområde, herunder enkelte bygningers samt bygningsdeles kvaliteter og 
egenskaber . 

For at kunne lave en kvalificeret bymæssig fortætning (altså tilføje nye bygninger i det eksisterende) 
skal man selvfølgelig registrere, analysere og værdisætte de eksisterende bygninger og bebyggelser -
og rummet mellem husene. 



BILAG B
Analyse og værdisætning af samlede BEBYGGELSER og BYOMRÅDER 

Disposition 

1:   IDENTIFIKATION
Navn, gadenavne, afgrænsning (Henvis evt. til en tegning). Alder fredningsstatus, planlægningsstatus. 
Arkivalier. Dato, registrator(er). 

2:   OVERORDNET BESKRIVELSE
Kort, overordnet historisk, teknisk og arkitektonisk beskrivelse af den by, bebyggelse eller landsby, som 
bygningen, bebyggelsen eller byrummet ligger i. 

Start med kulturhistorien – hvorfor er denne bebyggelse eller bygning bygget? Formålet med den.
Hvad er der særligt ved dens historie, byggeteknik eller arkitektur?
Hvilke fortællinger knytter der sig til bebyggelsen eller bygningen?
Har den, eller rummene mellem husene, en særlig atmosfære eller stemning?



3:   ANALYSE

Historisk analyse
Man går direkte til den historiske analyse, uden en lang indledende beskrivelse af bebyggelsen.
Byens eller bebyggelsens historie og udvikling
Særlige kulturhistoriske og immaterielle træk
Byplanen, byens sociale opdeling, den lokale byggeskik, forsvundne elementer,
Byens atmosfære, nerve og sjæl  (immaterielle egenskaber)
Markante bygninger af historisk og kulturhistorisk betydning
Infrastruktur, industrier, butiksområder, servicecentre

Teknisk analyse
Byområdets byplan f.eks. placering af boligområder i forhold til bycenterets forretninger
De trafikale og samfærdselsmæssige forhold.
Trafikintensitet, larm og forurening registreres på et eller flere kort.

Arkitektonisk analyse
Byplan Byområdets overordnede byplan
Bybygning: Samlede helheder
Rumdannelser: Markante rumdannelser. Pladser. Andre byrum

Bygningstyper
Områdets bygningstyper analyseret i forhold til deres stedsspecifikke karaktertræk, herunder 
deres historiske baggrund, deres materialer og konstruktioner, deres arkitektoniske karaktertræk
deres tekniske og bevaringsmæssige tilstand



4: VÆRDISÆTNING. De bærende bevaringsværdier

I dette afsnit beskrives de bærende bevaringsværdier og bebyggelsens stedsspecifikke karakter, som kan 
udledes af analysen, som en konklusion eller syntese af denne. 

Disse beskrives forholdsvis kort og enkelt og illustreres eventuelt med fotografier og tegninger. 

De bærende bevaringsværdier kan suppleres med udpegning af de elementer, der særligt understøtter 
bevaringsværdierne og disses sårbarhed overfor ændringer. Herunder også de særlige konstruktioner, 
byggetekniske eller funktionelle forhold. 

5:   ANBEFALINGER af mulige indgreb

Som en konklusion på værdisætningen munder denne ud i en opdeling i:
1. Umistelige strukturer, rum og bygningsdele, der bør bevares, vedligeholdes og repareres (reparation)
2. Skæmmende strukturer, rum og bygningsdele, der kan fjernes (subtraktion)
3. Fjernede eller udskiftede strukturer, rum og bygningsdele, der kan rekonstrueres (rekonstruktion)
4. Strukturer, rum og bygningsdele, der kan ombygges og transformeres (transformation)
5. Nye strukturer, rum og bygningsdele, der kan tilføjes (addition)



6:     KILDER

Arkivgennemgang/undersøgelse (bl.a. eksisterende tegninger, planmæssige forhold). Andre kilder.
Evt. supplerende opmåling (nødvendigt tegningsgrundlag for undersøgelsen og et eventuelt projekt).

Rapporten forsynes ikke med noter, bort set fra kildehenvisninger ved direkte citater. Men den skal indeholde 
en dækkende litteraturliste, der for danske bygninger, bebyggelser og byrums vedkommende primært bør 
bestå af dansk litteratur.

Her skal man følge de retningslinjer, der er for, hvordan en litteraturliste skal opbygges. Der skal eksempelvis 
skelnes mellem bøger, rapporter, web-materialer mm. i litteraturlisten. Den såkaldte Chicago Manual of 
Style, er den mest benyttede, også i Danmark. Se f.eks. 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
eller: http://studiemetro.au.dk/litteratursogning/henvisning/litteratur/



Analyse og Værdisætning til semesteropgaven

Kandidatstuderende på KTR skal som et fast element i alle semesteropgaver skrive en Analyse og Værdi-
sætning, som led i forundersøgelsen til, og grundlaget for opgaven. Denne skal være på 5-6 normalsider (A4) 
og indeholde ca. 10.000 anslag incl. mellemrum. 

Rapporten skal som hovedtræk følge dispositionen i Bilag A, B eller C. Da semesteropgaven også ofte omfatter 
opmålingstegninger, analytiske tegninger, frihåndstegninger, kan disse eventuelt også indgå i den skriftlige 
opgave. Den fænomenologiske registrering og tekst skal normalt ikke benyttes her. 

Rapporten forsynes ikke med noter, bort set fra kildehenvisninger ved direkte citater. Men den skal indeholde 
en dækkende litteraturliste, der for danske bygninger, bebyggelser og byrums vedkommende primært bør bestå 
af dansk litteratur.

Her skal man følge de retningslinjer, der er for, hvordan en litteraturliste skal opbygges. Der skal eksempelvis 
skelnes mellem bøger, rapporter, web-materialer mm. i litteraturlisten. 
Den såkaldte Chicago Manual of Style, er den mest benyttede, også i Danmark. Se f.eks. 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
eller: http://studiemetro.au.dk/litteratursogning/henvisning/litteratur/



Skriftlig opgave på 3. semester

Kandidatstuderende på KADK skal på deres 3. semester, før afgang, aflevere en skriftlig opgave til ekstern og 
intern bedømmelse. Denne er normeret til 10 ECTS-point. 

Denne skal være på 10-12 normalsider (A4) inkl. illustrationer og indeholde cirka 24.000 anslag inkl. 
mellemrum. Dette er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Ved gruppeaflevering (maks. 2) 
er kravet til omfanget af opgaven ca. 24.000 anslag for hver.

Formålet med den skriftlige opgave er at styrke de studerendes evner til skriftligt at behandle og fremstille et 
emne inden for det faglige felt, der er defineret af det kandidatprogram, den studerende er tilmeldt. 

På KTR har vi valgt at den skriftlige opgave på 3. semester skal handle om ’Analyse og Værdisætning af en 
bygning og dens omgivelser, en bebyggelse og dens omgivelser eller en plads eller et byrum’ – jf. de 
beskrivelser, eksempler, kompendiematerialer og skemaer, der benyttes på Afdelingen. Se nærmere i 
program-rummet på intranettet under ’Skriftlig opgave’ Her ligger der også eksempler på tidligere opgaver.  

Da den skriftlige opgave på 3. semester skal være lidt længere end de normale semesteropgave-rapporter, kan 
den studerende vælge, hvilken af de foregående 3 Analyse- og Værdisætninger, de har udført i løbet af 
kandidatprogrammet, som de vil videreudbygge og fremlægge til bedømmelse på 3. semester. Noter og 
henvisninger udføres som nævnt ovenfor.



Lærervejledning

For både Analyse- og Værdisætningen og den Skriftlige opgave foregår lærervejledningen gennem 
indledende forelæsninger om metoder, fremgangsmåde samt eksempler, en fælles gennemgang i bygningen 
og dens omgivelser – samt skriftlig kommentering og vejledning per e-mail i løbet af skriveprocessen. De 
studerende vil også modtage feed-back på den afleverede opgave.



Aflevering

Der er ingen krav til udformning af forsiden, men I skal skrive jeres navn, studienummer, modulets titel 
(’skriftlig opgave’), program (KTR), semester (3.), dato og antal anslag (incl. mellemrum; men minus forside, 
indhold og litteratur) på forsiden. Opgaven kan afleveres på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Alle kandidatstuderende (1.-3. semester) skal UPLOADE deres individuelle Analyse og Værdisætning for 
semesteropgaven på NYHOLM i programrummet (2020-2021) (Analyse og Værdisætning Semesteropgave) -
SENEST fredag d. 16.10. kl 23.59.

Kandidatstuderende på 3. semester skal UPLOADE den skriftlige opgave, der kan omhandle én af de tre 
Semesteropgaver de sidste tre semestre i RUMMET (Sktiftlig opgave 3. semester E-20 aflevering)
- SENEST fredag d. 16.10. kl 23.59.



Rapport

Det er vigtigt at de forskellige afsnit bygger videre på hinanden. Altså at analyserne danner grundlag for 
værdisætningen og at anbefalingerne konkluderes på baggrund af værdisætningen. 

Under selve analyse-delen skal man ikke vurdere, eller konkludere eller udtrykke personlig smag eller 
holdninger.

Analyserne og værdisætningen skal ikke indeholde anbefalinger, ligesom anbefalingerne ikke skal 
indeholde analyser eller værdisætninger.



Litteratur og kilder

Det er vigtigt at skelne mellem primære kilder og sekundære kilder. 

Primærlitteratur består af trykte bøger, tidsskrifter, e-bøger samt PDF-filer med ISBN-numre, artikler med 
ISSN-nummer, fundet på internettet eller overført på anden måde. En primærkilde kan også være oplysninger 
på officielle hjemmesider etc., f.eks. ministerier eller kommuner. 

Sekundærkilder kan være upublicerede rapporter, almindelige fundne web-citater, notater fra forelæsninger, 
bygningstegninger, fotografier, malerier m.v.

Litteraturlisten skal herefter opbygges efter den såkaldte Chicago Manual of Style, som er den mest brugte, 
også i Danmark. Se: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html eller 
http://studiemetro.au.dk/litteratursogning/henvisning/litteratur/

Det skal bl.a. fremgå af litteraturlisten, om man har benyttet og refererer til primærkilder eller 
sekundærkilder. De er annoteret på forskellige måder i Chicago-systemet.



Noter og henvisninger

Det er ofte normalt, at man forsyner teksten med fodnoter eller slutnoter for hver gang man kommer med oplysninger, man 
ikke selv har produceret. Disse hører imidlertid primært til i videnskabelige artikler. 
Ikke f.eks. i en ’Analyse og Værdisætning’, en projektredegørelse, eller en fondsansøgning m.v.

Det man i stedet skal benytte her, er tre ting:
1. Tydelig markering af direkte citater med citationstegn og efterfølgende kildeangivelse i parentes. F.eks. (Vadstrup , 

2015, side 162) – idet der her henvises til en bog i litteraturlisten. Dette gælder også citater fra internettet f.eks. 
(http://historiskmetode.weebly.com/noter.html). Citater bør først og fremmest benyttes, når der er tale om en vigtig 
kilde, f.eks. et citat fra Det Særlige Bygningssyns udtalelse eller indstilling el.lign. Ellers bør man benytte 
omskrivninger/omformuleringer.

2. Markering af omformuleringer, enten med kilden i en parentes som ovenfor eller, bedre, skrive kilden ind i selve 
teksten. F.eks.: Steen Eiler Rasmussen skriver i bogen… osv. Her behøves der ikke henvisning til sidenumre.

3. Forklarende noter i form af en supplerende eller uddybende forklaring på et aspekt i teksten, som læseren ikke behøver 
at læse, for at forstå teksten, men hvor man kan anbringe særligt nørdede udredninger eller tilføjelser. Forklarende 
noter kan også benyttes til at skrive, at denne oplysning eller udlægning, har man selv fundet ud af. Forklarende noter 
bør altid være fodnoter, og ikke slutnoter, da den nysgerrige læser dermed har lettere ved at finde disse.



Typiske skriftlige arkitektopgaver

De typiske ’opgaver’, hvor det kræves, at vi arkitekter hamrer i tasterne og formulerer os skriftligt er:
• Analyse og Værdisætning – af bygninger, bebyggelser, byer, pladser og byrum
• Redegørelse for Projektforslag
• Ansøgninger til myndigheder med begrundelser for valg mm
• Arbejdsbeskrivelser til håndværkere
• Byggemødereferater
• Fondsansøgninger
• Notater, breve og e-mails med referater, meddelelser, kommentarer eller andet

Det også være rart, hvis flere arkitekter blandede sig i debatten om vores fysiske miljø gennem:
• Faglige artikler
• Fagbøger 
• Blog-indlæg
• Faglig og politisk debat



Skrive-PROCESSEN

1. Forberedelser
a. Emne
b. Målgruppe(r)
c. Indhold 
d. Hvad skal teksten munde ud i, formål – ‘problemformulering’, ‘hypoteser’
e. Foreløbig disposition

Det er ikke altid, man tager disse punkter i den nævnte rækkefølge. Måske er det i virkeligheden punkt d., 
hvad teksten skal munde ud i, hvad man vil opnå med denne, man starter med at tænke igennem og tage 
notater til. Punkt a. og især punkt b., i denne opstilling, emne og målgruppe, er også meget essentielle, 
bl.a. for at sætte ens egen inspiration og skrivelyst i gang.

2. Notater

3. Nye vinkler, ny viden og selvstændige, personlige synspunkter/holdninger
• Den egentlige, historiske begyndelse, måske også før huset eller bebyggelsen blev bygget på stedet. 
• For eksisterende bygninger eller bebyggelser: deres kulturhistorie og kulturhistoriske spor 
• samt bygningens eller bebyggelsens immaterielle kulturarv, og ’sporene’ efter denne. 

4. Yderligere undersøgelser



5. Ny/endelig disposition

6. Start på skrivning af alle afsnit – forfra

7. Marker og indsæt illustreringer – tegninger, fotografier, kort m.v.

8. Tegninger og fotos – primært ens egne

9. Billedtekster 
– kan måske nogle steder erstatte 
brødtekst

10. Gennemlæsning 
og omskrivning af visse afsnit



Der ingen tvivl om, at kommende arbejdsgivere, eller hvis I starter for jer selv, vil sætte 
stor pris på, eller have stor nytte af at I:
• Kan formulere jer klart, ubesværet, forståeligt – og ‘ukedeligt’
• Bygge skriveopgaven logisk og systematisk op
• Kan gøre dette med et begrænset timeforbrug, til f.eks. rettelser og/eller omskrivninger

Derfor er det en god strategi at øve sig på disse tre ting, bl.a. under arkitektstudiet. 
Herunder ikke mindst i at strukturere selve skriveprocessen.







Hvad kan man finde på 
af nye vinkler på 
udvendige træbeklæd-
ninger i Danmark?

Ja, det kunne være en 
opstilling af disse efter 
en klar systematik.








