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Længen (mellem 1835 og 1846) med
de foranliggende havestykker og
bagvedliggende udhus.

BYGNINGSBESKRIVELSE
I den lille bydannelse syd for fabriksbygningerne i Raadvad, ved
Jægersborg Dyrehave nord for København, ligger Længen.
Længen er et grundmuret længehus med pudset og hvidkalket
murværk over en sortmalet sokkel og med halvvalmet tag belagt med
røde vingetegl og tre skorstene i rygningen. Mod vejen er havesiden
med en taktfast facade med torammede opsprossede vinduer i
traditionel udførelse og tre havedøre. Alt træværk er malet
mørkegrønt. På bagsiden findes tre indgangspartier til lejligheder og
en dør til et skur.
I det indre er lejlighederne præget af en irregulær rumstruktur, med
små rum. I hver ende af huset er et gavlværelse i tagrummet.
Generelt er det indre præget af nyere overflader. Enkelte døre, greb
og gerigter er af ældre dato.

Havedør med navnetræk

Endvidere findes, parallelt med Længen, et muret udhus med ensidig
taghældning og en række tætsiddende grønmalede revledøre.

BYGNINGSHISTORIE
Længen er opført på initiativ af Johan Arndt Dyssel, som var
tilsynsfyrende direktør fra 1834 til sin død i 1846, men er formentlig
først opført kort efter hans død, ca. 1847, og er del af den ældre
bygningsmasse i Raadvad. Den har oprindeligt rummet fire
svendeboliger med hver et kammer og et værelse, og en mesterbolig
med fire værelser. Bygningen rummer i dag to lejligheder.
Det lille udhus langs med Længen er opført som retiradebygning og
vaskehus.
Udhus/retiradebygning.
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MILJØMÆSSIG VÆRDI
For Længen er den miljømæssige værdi knyttet til bygningens
placering i sammenhæng med den øvrige historiske bebyggelse, der
tilsammen skaber et historisk mættet miljø omkring den opstemmede
mølledam. De forskellige bygningers lidt irregulære placering i
forhold til hinanden vidner om en bebyggelse der er vokset organisk
over tid, efterhånden som fabriksanlægget og de afledte funktioner
udvikledes, og industrialiseringen nåede til Raadvad. Bygningens
placering med facaden langs vejen betyder også at den medvirker
som rumdannende element i gadebilledet.

KULTURHISTORISK VÆRDI
For Længen er den kulturhistoriske værdi knyttet til den samlede
fortælling om et komplet og selvstændigt industrisamfund, som
opstod på grund af geografiske forhold i form af vandkraften fra
Mølleåen. Endvidere vidner selve bygningens byggeteknik og
materialeholdning om periodens byggeskik og enkle formgivning, som
var dikteret af håndværksmesterens erfaringer snarere end en
akademisk uddannet arkitekt.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Den arkitektoniske værdi knytter sig for Længen til den klart
aflæselige hovedform og det let opskalkede tag med skorstene og
ubrudte tagflader. Hertil kommer den taktfaste facadeinddeling, som
tilsammen med taget giver bygningen et roligt og harmonisk udtryk.
Den enkle farvesætning og yderst sparsomme dekoration
understøtter bygningens prunkløse fremtræden, og betyder at
Længen indgår som et naturligt element i den øvrige bygningsmasse.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
I bygningens ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til
bygningens enkle hovedform med hvidkalkede pudsede mure,
taktfast facadeinddeling, opskalket tegltag med ubrudte tagflader og
skorstene, samt til de traditionelt udførte døre og vinduer. Hertil
kommer den traditionelle materialeholdning.
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I bygningens indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den
delvist oprindelige planløsning med opdeling i flere mindre
lejligheder og langsgående skillerum. Hertil kommer den
traditionelle materialeholdning.
For retiradebygningen er de bærende fredningsværdier knyttet til
bygningens form, hvidkalkede facader og traditionelle revledøre samt
vinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

ANBEFALINGER
Hoveddørene på Længens vestside er udført i materialer, som er
fremmede for bygningen, og ved en eventuel kommende udskiftning,
ville døre som svarer til bygningens alder og byggeskok styrke
Længens fredningsværdi.
Begge bygninger trænger til almindeligt vedligehold, i form af
pudsreparationer, udbedring af mindre sætningsskader, maling og
kalkning.
I det ydre bør man fortsat vedligeholde med traditionelle materialer
som kalk og linolie, samt murede rygninger på tagets rygninger og
grater.
I det indre bør man fremadrettet benytte traditionelle materialer som
rør og puds på skillevægge samt pudsede vægge og lofter. Gulve bør
udføres af massive fyrreplanker i passende dimensioner, ikke bredere
end 200 mm. Teglgulve kan benyttes i rum med stor belastning af
snavs. eks. bryggers og entre.
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