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Fredning giver 
fast arbejde
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En fredet bygning betyder restriktioner
og forpligtelser.Det giver ekstra arbejde.
I stedet for at skifte tingene ud, skal de
repareres, og teknisk ejendomsleder
Runar Runart på Sølvgades Skole bruger
ofte sit håndværktøj. Alle ændringer skal
godkendes af Kulturstyrelsen. 

Af Martin Hammer  H foto: Jørgen True
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Sølvgades Skole i København er fra
17. september 1847 og er dermed
den ældste fungerende folkeskole.
I 1860’erne kom H. C. Andersen
forbi og læste op af sine eventyr.
Dengang gik 1.400 børn på skolen,
hvor både skoleinspektøren og pe-
dellen boede. I dag går der kun 444
elever fra 0. til 9. klasse. 

Håndarbejde. Runar
Runart reparerer brud
på gitteret med afsti-
vere og bolte. Egentlig
er det fredede gitter Kø-
benhavns Ejendommes
ansvar, men skaden vil
brede sig, hvis ikke han
gør noget ved det.
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Trappen. Skolen har
fået genopretningsmid-
ler til at renovere de to
trappetårne, og derfor
venter Runar Runart
med trappetrinet. “Hvis
jeg selv laver det, skal
jeg selv betale fra mit
budget, og jeg står med
ansvaret og kan risikere
problemer, hvis ikke det
lever op til kravene,”
siger Runar Runart. 

Fredet flagstang. Både
jerngitter, flagstang og
akacietræ foran Sølv -
gades Skole er fredet.
Runar Runart justerer
låsen som ikke vil gå rig-
tigt i hak efter et brud
på gitteret.
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Hver for sig. Ingen vin-
duer på skolen har
samme størrelse. Vin-
duer skal skilles ad og
hver eneste rude skal
skæres ud. Runar Ru-
nart reparerer selv glas,
ramme og sprosser i de
gamle vinduer.

Solide døre. “De mind-
ste kan have vanskelligt
med at åbne de tunge
døre. Men dørene kan
tåle at blive repareret.
Knækker et beslag, kan
du sætte et nyt på. Alt
det gamle kommer til at
overleve det nye,” siger
Runar Runart. 

Snoretræk. Udluftnin-
gen sker med et sindrigt
snoretræk, som åbner
de øverste dobbelte
vinduer.

Historisk. Runar Runart
fandt en gammel økse
under en væg, der
skulle genoprettes. Den
er blevet brugt til at af-
rette bjælker, dengang
skolen blev bygget. 

Thorvaldsen. Runar Ru-
nart fortæller gerne, når
han viser rundt, at Ber-
tel Thorvaldsen lavede
dette relief i 1840’erne,
efter han kom hjem fra
Italien. Det hjælper, når
han skal skaffe penge
til genoprettelse. 
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Skrappe krav til 
fredede  bygninger
Kulturstyrelsen freder bygninger som
har særlige arkitektoniske eller kulturhi-
storiske kvaliteter af national betydning.
Alle ændringer af bygningen skal god-
kendes af Kulturstyrelsen. En fredning
gælder hele bygningen, ude som inde.


