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Bliv klogere på dit 
gamle hus  
Vi byder 2023 velkommen med 6 kurser, der 
hjælper dig på vej, når du står med 
istandsættelses- og restaureringsopgaver/ 
udfordringer i dit gamle hus.  
 

Fordelt henover 2023 udbyder vi 6 dagskurser, hvor vi på hvert kursus går i dybden med et enkelt 
tema. Du får indblik i nogle af de væsentlige problemstillinger og udfordringer, der er ved 
istandsættelse af gamle og ældre huse samt sjov og inspirerende viden og teknikker du straks kan tage 
i brug. Du kan tilmelde dig hele kursusrækken eller blot deltage på en enkelt kursusdag. 
 
Ingen krav om håndværksmæssig kunnen 
Der stilles ingen krav til forudgående håndværksmæssig kunnen for at deltage i kurserne. Vores 
erfaring er, at deltagerne kommer med meget forskellige forudsætninger, og undervisningen tilpasses 
det enkelte hold. Tidligere hold har ofte bestået af både husejere, håndværkere og arkitekter – og 
gruppernes forskellighed er blevet oplevet som meget berigende, idet det har givet anledning til meget 
forskelligartede spørgsmål og spændende debatter.  
 
Undervisere 
Du undervises af fagfolk, som har mange års erfaring ud i praktisk bygningsbevaring. Læs mere om 
underviserne herunder. 
 
Priser: 
Pris pr. kursus: 1.950,00 kr. inkl. moms 
 
 
Kursusgebyret inkluderer: 
Undervisning, materialer og forplejning (morgenmad, frugt, frokost, eftermiddagskaffe og kage). 
Kurserne afvikles i Materialgaarden på Hverringe Gods eller på Gl. Brolykke, begge beliggende ved 
Kerteminde. 
 
 
Adresser:   
Materialgaarden  Gl. Brolykke 
Hverringevej 185 Hverringevej 179 
5300 Kerteminde 5300 Kerteminde 
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UNDERVISERE 
 

THOMAS HILLERUP 
 
Thomas Hillerup er oprindeligt uddannet tømrer, og som følge af sin store 
interesse for de gamle huse valgte han efterfølgende at videreuddanne sig til 
arkitekt.  
 
Han driver sin egen tegnestue, Vaag Arkitekter og er desuden tilknyttet 
Hverringe Centrum for Restaurering som rådgiver. Thomas har lavet mange 
spændende restaureringsprojekter, store som små, for både private husejere, 
virksomheder og organisationer samt store prestigefyldte projekter som f.eks. 
Hindsgavl i samarbejde med Realdania. 

 

MARC SAMSØ HANSEN 
 
Startede i det grafiske som serigraf og skiltemaler. Han tog derefter restaurerings- 
håndværkeruddannelsen som maler på Raadvaad. Her har han arbejdet hos  
malermester Flemming Jensen, hvor han var med på en lang række restaurerings- 
projekter.  
 
Marc er siden flyttet til Fyn, hvor han udover restaureringsjob for fynske  
mestre, har undervist som faglærer på erhvervsskoler samt afholdt div. kurser i  
primært klassisk malerdekoration. Marc har desuden arbejdet med dekorationer,  
effekter og kulisser. Han er nu fastansat som restaureringsmaler på Hverringe  
Gods og som fagkonsulent hos Hverringe Centrum for Restaurering. 
 

KLAUS AREVAD 
 
Klaus er uddannet tømrer og snedker, og har 25 års erfaring med byggeri, hvor 
han har arbejdet på mange forskellige projekter, i særdeleshed restaurering og 
andre specialopgaver. Klaus har været med til at istandsætte gamle huse i 
lokalområdet, herunder Gl. Broløkke.  
 
Siden da er han blevet ansat på Hverringe Gods som restaureringstømrer, hvor 
han er med til løbende at istandsætte godsets bygninger, bl.a. bindingsværk og 
vinduer, og som fagkonsulent hos Hverringe Centrum for Restaurering. 
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KLASSISK 
INTERIØRMALING 
 
Dato: søndag den 29. januar 2023 
Tid: kl. 09.00 – 16.00 
Underviser: Restaureringsmaler  
Marc Samsø Hansen.  
 
Spørgsmålene er mange, når det drejer sig om 
de klassiske interiørmalinger. De har alle 
egenskaber, der gør dem attraktive også i 
moderne byggeri. F.eks. indeklimavenlig, 
stoflighed, effekter og evnen til at 
repræsentere farver på smukkeste vis. 
 
Vi gennemgår på dette kursus forskellige 
malingstyper til loft, væg og panel – 
heriblandt mosfarve, limfarve og linolie. Nogle 
af de emner, vi arbejder med, er bl.a. bunden, 
det endelige udtryk, den matte/blanke finish 
og malingens holdbarhed. Vi dykker også ned 
i, hvordan du kan blande din egen maling 
samt fordele og ulemper ved dette i forhold til 
at købe færdigblandede malinger. 
  
Kom og få et nærmere kendskab til klassisk 
interiørmaling og bliv klar til dit næste 
malerprojekt. 
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ISTANDSÆTTELSE AF 
GAMLE VINDUER  
 
Dato: søndag den 26. marts 2023 
Tid: kl. 09.00 – 16.00 
Undervisere: Tømrer/snedker Klaus Arevad 
og restaureringsmaler Marc Samsø Hansen 
 
Med den rigtige vedligeholdelse holder de 
gamle vinduer i flere 100 år. Mange gamle 
vinduer udskiftes helt unødvendigt. De ser 
måske slidte og forfærdelige ud, men under 
overfladen fejler de ofte ingenting. De blev 
lavet af de bedste materialer og er bygget til 
at holde i generationer. 
 
I den teoretiske del af kurset gennemgås de 
gamle vinduer ud fra en byggeteknisk vinkel, 
vi taler om tilstandsvurdering, beslag, ser på 
vinduer og vinduesprofiler fra forskellige 
historiske perioder, forskellige typer af glas, 
og taler om reparation og udlusning i tilfælde 
af råd. Da vinduesistandsættelse er et stort 
emne med mange spændende delopgaver, 
tager vi primært udgangspunkt i gamle 
trævinduer  
 
Den praktiske del af kurset foregår i 
Hverringes værksted, hvor vi arbejder med 
afrensning, udskiftning af glas, kitning og 
maling. Tag meget gerne dit eget vindue i træ 
med, som du kan arbejde på under denne del 
af kurset. 
 



BYGNINGSBEVARING I PRAKSIS 
 

Kurser 2023 
 

 

Se mere og tilmeld dig på www.hverringe.dk  
 

Side 5 af 8 

  
BINDINGSVÆRK 
 
Dato: søndag 11. juni 2023 
Tid: kl. 09.00 – 16.00 
Underviser: Tømrer/snedker Klaus Arevad 
 
Få unik viden om, hvordan du vedligeholder og 
vurderer tilstanden på dit bindingsværk. 

På kurset gennemgås de 5 vigtigste 
emneområder omkring bindingsværk, som du 
bør kende til og have vide omkring:  

KONSTRUKTION, TILSTANDSVURDERING, 
RESTAURERING, MATERIALLÆRE OG TAVL. 

 I forbindelse med de 5 emneområder kommer vi bl.a. ind på bindingsværkets opbygningen, 
samlingstyper, hvordan du tilser dit bindingsværk, krav til almindeligt vedligehold og hvor du 
skal sætte ind, hvis det begynder at gå galt. Undervejs ses på nogle praktiske eksempler enten 
på værkstedet eller på et af Hverringes demohuse. 

Når dagen er omme, er du klædt godt på, til at se nærmere på dit eget bindingsværk og selv gå 
i gang med nogle af de lettere opgaver, og du har godt indblik i, hvad nogle af de store 
udfordringer måske kan være. Måske har du planer om selv at gå videre og ellers er du godt 
rustet til at tage snakken med en håndværker om, hvad der kan og bør gøres. 
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MUREDE OG PUDSEDE 
FACADER 
 
Dato: søndag den 10. september 2023  
Tid: kl. 09.00 – 16.00 
Underviser: Arkitekt Thomas Hillerup 
 
Sådan sikrer du en smuk facade eller 
reparerer en facade, der er blevet beskadiget 
af fugt og opstigende salte. 
 
Vælg de rigtige materialer og udførelses-
teknikker til istandsættelse og almindeligt 
vedligehold. Forkert behandling af husets 
facade kan resultere i både grimme og 
alvorlige skader på huset.  

På kurset gennemgår vi de klassiske facader fra forskellige arkitektoniske stilarter f.eks. bind-
ingsværk, blank mur, fuger, forskellige former for pudsede facader samt sokler. 
 
Ønsker du mere viden om husets skal? 

Kurset ”Murede og pudsede facader” er del 1 ud af 2 kurser omkring husets skal. Del 2 er kurset 
”Energirenovering” som afholdes søndag den 8. oktober. Læs mere om dette kursus på næste 
side. 

Det er muligt blot at deltage i del 1 eller del 2, da begge kurser er designet til også at fungere 
enkeltstående.   
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ENERGIRENOVERING 
 
Dato: søndag den 8. oktober 2023 
Tid: kl. 09.00 – 16.00 
Underviser: Arkitekt Thomas Hillerup 
 
Undgå de værste fejl når du skal i gang med en  
energirenovering af dit gamle hus. De gamle huse  
er bygget efter nogle andre principper end  
moderne huse – og det er derfor vigtigt, at du tager  
højde herfor, når du skal i gang med en energi- 
renovering. 
 
På kurset gennemgår vi de kritiske  
punkter i en energirenovering og forskellige  
løsningsmodeller. Som eksempler på emner kan 
nævnes: hvor er husets varmetab størst og heraf 
hvor skal du starte med energirenoveringen, hvilke 
isoleringsmaterialer findes der og hvad er deres 
fordele/ulemper. Desuden ser vi på begreber såsom 
diffusion, dugpunkt og z-værdier.    
 
Der vil også være rig mulighed for at stille spørgsmål til dit eget konkrete projekt.  

Ønsker du mere viden om husets skal? 

Kurset ”Energirenovering” er del 2 ud af 2 kurser omkring husets skal. Del 1 er kurset ”Murede og 
pudsede facader” som afholdes søndag den 10. september. Læs mere om dette kursus på forrige 
side. 

Det er muligt blot at deltage i del 1 eller del 2, da begge kurser er designet til også at fungere 
enkeltstående.   
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MARMORERING 
Dato: søndag den 05. november 2023 
Tid: kl. 09.00 – 16.00 
Underviser: Restaureringsmaler Marc Samsø 
Hansen 
 
Marmorering, ”at male marmor”, har været 
brugt som dekorativ effekt på bygninger og i 
rum siden oldtiden. Vi skal gennemgå 
marmoreringens historie, stilarter, materialer 
og muligheder. Lære om bunden, bindemidler 
og værktøjet.  
 
Vi skal prøve teknikkerne af og skabe marmor 
med penslerne.  
 
Kurset er for alle, der ønsker et indblik i den 
fascinerende teknik, så tag arbejdstøjet på og 
vær med, når vi fordyber os i marmoreringens 
verden. 


