SAVE enkeltbygningsregistrering

Hesselkildegård.

Registreringen er foretaget i henhold til SAVE-metodens
kriterier for enkeltbygningsregistrering.

Husmandssted udstykket fra Farum Landsby
og dermed en vigtig del af historien om
bondesamfundets struktur.

I registreringen foretages en vurdering for hver bygning ud
fra fem kriterier, der hver gives en karakter mellem 1 og 9,
og hvor 1 er den bedste:
1. Arkitektonisk værdi
2. Kulturhistorisk værdi
3. Miljømæssig værdi
4. Originalitetsværdi
5. Tilstand
Disse karakterer samles i en bevaringsværdi, hvor de tre
første kriterier vægter højest. Karaktererne 1-3 er høj
bevaringsværdi, 4-6 er middel bevaringsværdi, og 7-9 er lav
bevaringsværdi.
I de fleste kommuner vælger man at udpege en
bevaringsværdig bygning med karakterer mellem 1 og 4
i nogle kommuner 1-3.
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Hesselkildegård, Hestetangsvej 125, 3520 Farum

Bygning 2: Udlænge, opført 1875

Ligger frit på åben mark og vidner om udflytningen.

Bevaringsværdi 4:

Aflæses ikke som en firlænget gård mere, men fremstår
tydeligt som landejendom.

Velproportioneret længehus, der ligger i vinkel med stuehus
i åbent land omgivet af marker.

Kun 2 ud af oprindeligt 4 længer er bevaret, men fremstår
alligevel forholdsvis autentisk som anlæg.

Stråtækt længehus med kragtræer og to skorstene, ubrudt
tagflade mod gårdsplads og læssekvist bagtil, bræddeklædt
trempel.

Aftegning af tidligere brønd og længer.
Gårdsplads med knoldebro flankeret af anlæggets to
længer.
Terrænfalder mod syd mod mølleåen, mod nord gl.
frugthave.

Facaderne har fortælleværdi med trempel og antyder
karlekammer eller aftægtsbolig lidt ujævn takt pga.
ændringer.
Udlængeudtryk ændret til beboelse; kun trempel antyder
tidl. funktionsbygning.
Ombygget til beboelse i 1987 med nye muråbninger og
vinduer; tidl. porte er fjernet.

Bygning 1: Stuehus, opført 1875
Bevaringsværdi 3:
Velproportioneret længehus med halvvalmet stråtag med
kragtræer og to skorstene, ubrudt tagflade mod haven, to
kviste mod gården. Luge i gavl. Enkel muret gesims. Sokkel
af granitkvadre.
Facader lidt ujævn takt pga. ændringer, bl.a. i
vinduesformater.
Fremstår autentisk trods ændringer i muråbninger,
vinduer/formater og kun 2 ud af oprindeligt 4 længer.
Velholdt.

Fremstår som autentisk landhus trods ændring fra udlænge
til beboelse.
Velholdt.

