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FORORD
Nærværende idéoplæg er udført på baggrund af henvendelse
fra Borgergruppen ’Fra Vandtårn til Kulturtårn’ i Langå. Gruppen
ønsker at gøre Langå Vandtårn, byens vartegn, tilgængeligt for
offentligheden.
Idéoplægget tager udgangspunkt i vandtårnet som det
står i dag. Tårnet er besigtiget, og der er foretaget en grov
skitseopmåling. Der er ikke udført teknisk gennemgang af
bygningen.
Vandtårnet er en meget speciet indrettet bygning, og ønsket
om offentlig adgang skaber nogle problemstillinger i forhold
til brand, tilgængelighed og statik, som ikke er endelig løst i
nærværende ideoplæg. Disse problemstillinger bør løses
i samarbejde med myndigheder og rådgivere i projektets
næste faser.
Der tages derfor forbehold for mål, koter, adgangsforhold,
statik, brand, afvanding m.v.

Anna Mette Exner Arkitektur ApS
Marts 2022
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HISTORIE
Det første vandtårn i Langå blev opført omkring 1862. Vandtårnet var af den lave jysk-fynske type med to vandkraner og
elliptisk grundplan. Vandtårnet fik sit vand fra Gudenåen, men
med sin placering ved et sidespor var det ikke så praktisk
anvendeligt og blev derfor revet ned ved en stationsudvidelse
allerede omkring 1871. I stedet blev der opført et mindre lavt
rundt vandtårn på en anden placering. Beholderhus og cisterne
fra dette vandtårn blev omkring 1889 flyttet til et nyt og højere
tårn.
I 1908 opførtes det vandtårn vi kender i dag. Tårnet er udført
med udgangspunkt i Statsbaneanlæggenes normaltegning
af den høje jysk-fynske type. Typen består af et højt rund
muret tårn med forvarmer i bunden, og et højt 12-kantet
cisternehus i træ, med vandcisterne og inspektionsgang
mellem tank og ydervæg. Både tårn og cisternehus er forsynet
med vinduer, og der kan også være tagvinduer. Taget er
belagt med galvaniserede stålplader, og på facaden ses en
vandstandsmåler.		

Langås første vandtårn fotograferet
omkring 1870.
Den jysk-fynske type med to vandkraner
og elliptisk grundplan.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum

Langå vandtårn - 1889.
Beholderhus og cisterne flyttes til et nyt
og højere tårn.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum
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Øverst: Langå vandtårn - 1912.
Nyt vandtårn opført i 1908. Udført med
udgangspunkt i normaltegningen fra
1891.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum
Nederst: Normaltegning fra 1891 af den
høje jysk-fynske type.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum
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Langå vandtårn - 1912.
Øverste vandrette bånd på
toppen ser ud til at være lyst/
hvidt.
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum

Langå station - årstal ukendt.
Bemærk
vandkranen
langs
sporene
til
venstre
for
rundremisen og vandtårnet.

Langå station - 1963.
Vandtårnet ses ude til højre og i fronten
til højre ses togvogn med en vandkran på
hver side.
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EKSISTERENDE FORHOLD - TEGNINGER OG FOTOS
Langå vandtårn er opført med udkraget
pudset sokkel, muret udkraget base og
muret tårn. Overgangene er affasede og
markeret med henholdsvis rulleskifte og
standerskifte, der er affaset i toppen. Basens
grundplan er cirkulær. Udvendig står tårnet
i røde maskinsten, med kopforband og let
tilbagetrukket fuge, mens det indvendigt er
pudset og kalket.
Der er adgang til tårnet via en malet
dobbelt fyldingsdør. I bunden samt midt
på tårnet, mod hvert verdenshjørne, er
der støbejernsvinduer med støbejernssålbænke.
Vandtårnets cisternehus er udført i træ
og kraget ud over basen. Grundplanen er
12-kantet. Den bæres af bjælker og stolper,
der hviler af på henholdsvis murkronen og
knægte i natursten. Væggene er opbygget
i træ med smalt hulrum og beklædt med
perlestafsbrædder. Udvendigt fremstår alt
træværk rødmalet, mens det indvendigt
står ubehandlet.
Tagkonstruktionen er ligeledes udført i
ubehandlet træ med perlestafsbrædder
som undertag, der udvendigt er belagt
med galvaniserede stålplader. Der er fire
tagvinduer, der sidder i linje med vinduerne
i den murede base. Taget kantes af
tagrende i zink, der vandes af fire steder
ind i cisternen, og afsluttes i toppen af en
skorsten med vindfløj udformet som et tog.
		

Over: Opstalt af indgangsfacade mod nord. Mål 1:100
TH: Langå vandtårn set fra indgangssiden, med den nye
bro i baggrunden. På facaden ses bla. indgangsdøren og
vandstandsmåleren.
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Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Over: Tværsnit af vandtårn. Mål 1:100
Øverst TH: Det smalle rum indvendigt mellem cisterne og cisternehus.
Midterst TH: Underside af cisterne samt stålbeholder set fra trappe i
overgang.
Nederst TH: Det cirkulære rum set fra bunden mod toppen, med
trappe, vinduer, rør, jernbanesveller og vandtank.
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Indvendigt består vandtårnet nederst
af et højt cirkulært rum med pudsede
kalkede vægge og en stejl trappe i stål
med støbejernstrin, der snor sig opad mod
cisternehuset og cisternen. I bunden af det
cirkulære rum er der radiator, vandtank,
generator og rør. Rørene løber hele vejen
op og ind i den buede bund på cisternen.
Lige under cisternen hænger en cirkulær
beholder i stål, og det er den, der er synlig
set nede fra tårnet.
Midt mellem vinduerne og lige under
stålbeholderen er ilagt to jernbanesveller
på tværs af rummet. De nederste som
stabilisering af ydervæggene, og de
øverste til bæring af stålbeholderen.
Overgangen mellem basen og cisternehuset sker fra trappereposen via en smal
trappe, der gennembryder muren og
tegner sig udvendig på tårnet som en skrå
malet kasse.
Den smalle trappe giver adgang til det
smalle rum mellem cisternehuset og
cisternen. Cisternehuset er 12-kantet og
væggene er beklædt med ubehandlede
lodrette perlestafsbrædder, mens cisternen
er cirkulær og udført i stålplader, der er
nittet sammen. Bunden af cisternen er
kupelformet, og kanten er affaset. I toppen
er cisternen åben, og taget afvandes heri
via fire rør fra tagets tagrender. Et sindrigt
system af snore og trisser er forbundet til
en vandstandsmåler på facaden.

Over: Opstalt af facade mod Langå Station. Mål 1:100
TV: Cisternehuset med beklædning af malede
perlestafsbrædder, der er underopdelt af vandrette lister. I
bunden ses den skrå malede kasse, der viser, hvor trappen
mellem den murede base og cisterenhuset er placeret.
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Niveau 2 - Overgangsniveau. Mål 1:100
Overgangen mellem tårnets murede del og cisternehuset med
cisternen sker fra reposen i den murede del, gennem en smal åbning
i muren og via en smal trappe, der ender helt ude ved cisternehusets
ydervæg.

Niveau 1 - Vinduesniveau. Mål 1:100
Midt på tårnets murede del er der et vindue mod hvert verdenshjørne.
Lige inden passeres to indmurede jernbanesveller på tværs af tårnet.

Niveau 0 - Ankomstniveau. Mål 1:100
Der er ankomst til tårnet via fløjdør mod nord. I rummet er der tre
højtsiddende vinduer og til venstre er trappestigen til toppen.
Derudover er der radiator, vandtank, generator og rør.
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Niveau 4 - Cisternehus - vinduesniveau (øverst). Mål 1:100
I cisternehusets øverste halvdel er der seks små hvidmalede
trævinduer. Udvendig er der et malet vandbræt over vinduerne,
der bæres af profilerede knægte i malet træ. Indvendigt er
vindueslysningen i ubehandlet træ. I taget ses fire tagvinduer, der er
placeret som vinduerne i vandtårnets murede base. Midt ned gennem
cisternen løber skorstensrøret.
Niveau 3 - Cisternehus - gulvniveau (nederst). Mål 1:100
Fra trappen i overgangen er der adgang til det smalle rum mellem
cisternehusets 12-kantede bræddevæg og cisternens cirkulære
yderside. Cisternen hviler på 12 cementklodser placeret ovenpå
murkronen. Klodserne er placeret lige over gulvbjælkerne, så
cisternens tyngde er med til at stabilisere gulvet i cisternehuset.
Gulvet er belagt med brædder, der spænder mellem bjælkerne og
følger cisternehusets 12-kantede form. Midt ned gennem cisternen
løber skorstensrøret.
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BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
Langå Vandtårns bærende bevaringsværdier knytter sig udvendigt til den
ydre form med den cirkulære murede
base og det 12-kantede udkragede
cisternehus i træ. Dertil kommer alle
detaljerne som f.eks. fløjdør, støbejernsvinduer, vandstandsmåler, perlestafsbeklædning, vinduer, udkraget
dekoreret trækonstruktion, bærende
knægte i granit, ståltag samt skorsten
med vindfløj m.v.
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Indvendig knytter de bærende
bevaringsværdier sig nederst til det
lodrette opadstigende rum, trappens
slyngede bevægelse og bunden af
cisternen som loft.
I toppen knytter de bærende
bevaringsværdier sig til overgangen
mellem basen og cisterenhuset,
det smalle lodrette rum mellem
cisternehuset og cisternen samt
tagkonstruktionen og selve cisternen. Dertil kommer alle detaljerne
som f.eks. trappens støbte trin,
reposen, overgangstrappen, perlestafbrædderne,
cementklodserne
under cisternen m.v.
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FREMTIDIGE FORHOLD - TEGNINGER
Det er projektets intention at bevare Langå Vandtårn, så intakt
og originalt som muligt, og samtidig gøre det tilgængeligt for
offentligheden og formidle oplevelsen og stemningen i tårnet.
I tårnets murede del er det den opadstigende bevægelse, det
svimlende kig op/ned, samt kig ud til verden gennem de smalle
støbejernsvinduer, der er i fokus. Rummet tegnes af de murede
pudsede vægge, vinduerne og cisternens kuppelformede
bund, som danner loft i rummet.
I rummet kan der opsættes kunst på væggene, og ophænges
lysskulptur ned i midten, som, evt. suppleret af musik, beskriver
vandets opadstigende bevægelse.
Bevægelsen understreges af trappen. Den eksisterende trappe
er smuk, men meget smal og stejl, så i projektet er der indsat
en ny ståltrappe, der skal være smal og god at gå på. Det er fra
trappen, at rummet, kunsten og bevægelsen opleves.
I tårnets øverste del er det samspillet mellem cisternen og
cisternehuset, der er i fokus. Rummet tegnes af cisternens
nittede stålplader, cisternehusets perlestafsbeklædte vægge
og tagets bærende konstruktion.
Vandcisternen bevares, men der skæres åbninger i den, så det
bliver muligt både at se ind i den og at komme derind. Den
besøgende vil kunne gå hele vejen rundt om cisternen i det
smalle høje rum, der er mellem den og cisternehuset. Herfra vil
der være adgang via en ny trappe i stål ind i selve cisternen,
hvor der lægges et gulv af stålplader. Der skæres forskellige
åbninger i cisternen, både oppe og nede, så der f.eks. lukkes
lys ind fra de højtsiddende vinduer, samt bliver muligt at
se ind i cisternen, når man går rundt langs ydersiden. Inde i
cisternen, foreslås det at lave en lille repos oppe i niveau med
de højtsiddende vinduer, som kan nås via en smal trappe lavet
af trinnene fra den eksisterende trappe. Reposen bør gå helt
ud til cisternehusets træbeklædning, så det bliver muligt at stå
ude i det høje smalle rum og kigge ud gennem vinduet, samt
se ned på dem, der går rundt langs kanten af cisternen. Herved
skabes en helt unik oplevelse af cisternen og cisternehuset set
fra mange forskellige steder.
På cisternehusets vægge og på indersiden af vandtanken vil
kunne opsættes plancher, der formidler tårnets og områdets
historie. I cisternen kan opsættes kunst, eller afholdes små
intime koncerter, eller den kan danne ramme for en tænksom
oplevelse og pause i hverdagen.
Udvendig istandsættes vandtårnet, og der etableres minimum
en redningsåbning i cisternehuset, som også vil give mulighed
for udsyn fra det nederste niveau i cisternehuset.
Vandtårnet fremstår således intakt, men tilført nye tiltag, der
understreger, forstærker og udvider oplevelsen og stemningen
i tårnet.
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Oplevet tværsnit i vandtårn. Mål 1:100
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Niveau 2 - Overgangsniveau. Mål 1:100
Trappen lander på et rummeligt repos
ved den eksisterende smalle trappe i
overgangen mellem tårnets murede del
og cisternehuset. Fra reposen er det
muligt at studere den kuppelformede
underside af cisternen, samt kigge nedad
i rummet.

Niveau 1 - Vinduesniveau. Mål 1:100
Trappen lander på et repos ved vinduet
over indgangsdøren. Her er der mulighed
for at tage en pause og kigge ud inden
bevægelsen forsætter opad.

Niveau 0 - Ankomstniveau. Mål 1:100
Der er ankomst til tårnet via den
eksiserende fløjdør mod nord. Den nye
trappe starter ca. samme sted som den
eksisterende. Trappen snor sig med uret
opad. På vejen er det muligt at kigge ud
af vindue mod ankomstvejen, samt kigge
mod fløjdøren.
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Niveau 4 - Cisternehus - vinduesniveau
(øverst). Mål 1:100
Der tænkes etableret en repos så det
er muligt at komme op og kigge ud af
et af de små vinduer - gerne i retning
af Gudenåen. Reposen skal helt ud til
træbeklædningen, så det smalle rum
også kan opleves oppe i højden.

Niveau 3 - Cisternehus - gulvniveau
(nederst). Mål 1:100
Her er to rum - den smalle rundgang
mellem det 12-kantede cisternehus og
den runde vandcisterene, og rummet
inde i selve cisternen. Fra den smalle
rundgang vil der være indblik til cisternen
via nye åbninger i vandcisternen, samt
udsyn til omverden gennem den nye
redningsåbning. Der vil skulle laves en
form for værn på hver side af den smalle
trappe fra niveau 2, så der ikke er nogle,
der falder over trappen.
Gulv, trappe og værn m.v. i cisternen
tænkes udført i stålplader - gerne
genbrug fra de åbninger der laves,
supplerede med tilsvarende.
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Facadeopstalt af vandtårn med ny redningsåbning i cisternehus.
Mål 1:100
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Niveau 4 - Cisternehus - vinduesniveau (øverst)

Niveau 3 - Cisternehus - gulvniveau (nederst)

Niveau 2 - Overgangsniveau

Niveau 1 - Vinduesniveau

Niveau 0 - Ankomstniveau

Tværsnit af vandtårn med ny trappe og adgang til cisterne.
Mål 1:100
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ISTANDSÆTTELSE
Ved istandsættelse af vandtårnet er det vigtigt, at benytte
de samme materialer som eksisterende, samt kun at udskifte
stærkt beskadigede, nedbrudte eller manglende dele.
Murværk
Der bør anvendes mursten med samme farve, dimension og
struktur som eksisterende. Til opmuring, fugning og puds bør
anvendes mørtler som eksisterende, med samme opbygning,
farve, kornstørrelse og udformning.
Træ
Der bør anvendes træ i samme dimension, sort,
overfladebehandling og profilering/detalering som eksisterende.
Ved udskiftning af perlestafsbræddebeklædning er det vigtigt,
at nye brædder har samme tykkelse, bredde, længde og
profilering som eksisterende brædder.
Træværk malerbehandles udvendigt med linoliemaling i
samme farve som oprindeligt. Oprindelig farve bør undersøges
nærmere.
Tag
Der bør anvendes samme tagdækningsmateriale som
oprindeligt. Alternativt kan overvejes at lægge et zinktag i
stedet. Afvanding af tagrende skal løses indvendig.
Dør og vinduer i træ
Eksisterende døre og vinduer istandsættes med materialer
som eksisterende og males med linoliemaling i samme farve
som oprindelig. Oprindelig farve bør undersøges nærmere.
Ny redningsåbning udføres som trævindue, der farvesættes
sammen med cisternehuset.
Støbejernsvinduer
Manglende ruder erstattes med ruder i samme glastype,
tykkelse og dimension som eksisterende. Ruder kittes i med
linoliekit. Ved totalistandsættelse af støbejernsvinduerne
udtages vinduer forsigtigt, sandblæses, metaliseres og males
med to-komponent maling. Ruder kittes i. Vinduer males i farve
som oprindelig. Oprindelig farve bør undersøges nærmere.
Trappe
Det bør undersøges, om det er muligt at bibeholde den
eksisterende trappe. Hvis det ikke er muligt, udføres en ny
trappe som en malet ståltrappe. Trappen bør udføres så smal
og spinkel som muligt.
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ANKOMST
Langå Vandtårn er et vartegn for Langå, og det kan ses og
opleves fra mange forskellige steder i byen. Ankomsten til
vandtårnet sker enten via broen over banen fra Bredgade
til Skovlystvej eller direkte fra Skovlystvej. Fra Skovlystvej er
der adgang via en grusvej, der løber mellem rundremisens
bygninger og broen. Alternativt er der små smalle stier gennem
det lille stykke fredsskov, der omgiver stålbroen.
Vejen over broen giver et godt overblik over sammenhængen
mellem stationsbygning, jernbanspor, rundremise, vandtårn
og bro. Herfra kan togenes færden mod henholdsvis Aalborg i
nord, Viborg mod vest og Aarhus mod syd følges. Broen binder
ligeledes Langå by sammen på tværs af jernbanesporene.

TV: Vandtårnet set fra Langå Station spor 4. Herfra er det muligt at se døren
ind til vandtårnet, som er placeret over
mod rundremisens mandskabsbygning.
Vandtårnet ligger tæt på broen, der lige
smyger sig udenom tårnet og videre ned
gennem skoven på den anden siden af
banen.
Broen består af en betonbro over selve
banen og en stålbro, der snor sig ned
mellem træerne vest for banen.
TH: Vandtårnet set fra den første del af
betonbroen, der ligger parrallelt med spor
1, men hævet op i niveau med Bredgade.
Til venstre for vandtårnet ses rundremisens mandskabsbygning.

Vandtårnet fungerer som blikfang på vej over broen og i
overgangen mellem betonbroen og stålbroen er det muligt at
komme helt tæt på vandtårnet og næste røre ved det. Herfra
går turen ned til terræn via stålbroens slyngede forløb mellem
skovens træer. Broen lander, hvor Skovlystvej slår et skarpt
sving. Herfra er det muligt enten at følge den slyngede sti
gennem fredsskoven, eller tage den etablerede grusvej, der
løber mellem rundremisens bygninger og broen.
Via grusvejen kommer man tæt på de smukke bygninger som
er en del af rundremisens anlæg, hvoraf vandtårnet er en
integreret del. Indgangsdøren til vandtårnet vender således
også ud mod disse bygninger.
På den alternative vej gennem skoven blander stålbroens
søjler og ribber sig med skovens træstammer og byder på en
ny vinkel på broen og vandtårnet. Her vil der med fordel kunne
laves en lidt mere officiel sti, hvis det er muligt.
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ANKOMST - VIA BROEN OVER BANEN

Vandtårnet set fra elevatortårn og trappe
ned til spor 3/4 på den nye betonbro.

Vandtårnet set fra betonbroen med
rundremisens mandskabsbygning yderst
til venstre og skoven og Gudenåen i
horisonten.

I overgangen mellem betonbroen og
stålbroen står vandtårnet så tæt på, at
man næsten kan røre ved det. Herfra er
det muligt, at studere tårnets detaljer på
nært hold.
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Med vandtårnet i ryggen går turen
ad stålbroens kurvede forløb, mens
omgivelserne flimrer forbi bag værnets
stållameller.

Stålbroen mødes med terrænnet, hvor
Skovlystvej slår et skarpt sving.

Et kig tilbage mod vandtårnet hvor
stålbroens kurvede forløb, værn og
træernes lodrette stammer skaber et
poetisk sammenspil med vandtårnet.
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ANKOMST - VIA GRUSVEJ - LANGS REMISEBYGNINGER

Ankomst via grusvejen fra Skovlystvej.
På venstre side ligger broen over banen,
mens rundremisens smukke bygninger
ligger til højre. I baggrunden til højre kan
vandtårnet lige anes.

Ved det store vindue ind til transformatorrummet, begynder vandtårnet at træde
tydeligt frem, om sommeren dog
karmufleret af et træ.

Sammenspillet mellem bygninger, træer,
bro og vandtårn skaber en spændende
oplevelse og en helt særlig stemning.
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IDEOPLÆG

LANGÅ VANDTÅRN

Tæt på bliver stålsøjlerne under broen
en del af skoven, og det er nu muligt at
se døren ind til vandtårnet, samt Langå
stationsbygning i baggrunden.

Døren ind til vandtårnet sidder
tilbagetrukket og markerer sig dermed
tydeligt i facaden.

Samspillet mellem rundremisens mandskabsbygning, broen og vandtårnet.
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IDEOPLÆG

ANKOMST - VIA STI - GENNEM SKOV OG UNDER BRO

Hvor stålbroen møder terrænnet snor en
lille sti sig ned af volden og ind mellem
træernes stammer, med kurs direkte mod
vandtårnet.

I skoven blandes træernes stammer med
stålsøjlerne under broen.

Stålbroens underside er smuk med
’rygrad’, ribber og stålsøjler.
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KILDER
Tog i tiden 2008
’Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver 1. del’
af Morten Flindt Larsen
Tog i tiden 2009
’Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver 2. del’
af Morten Flindt Larsen
Tog i tiden 2010
’Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver 3. del’
af Morten Flindt Larsen
Hvor intet andet er angivet er fotos taget af Anna Mette Exner
Arkitektur.

Opdragsgiver:
Borgergruppen i Langå:
’Fra Vandtårn til Kulturtårn’
Udarbejdet i marts 2022 af:
Anna Mette Exner Arkitektur
Gudrunsvej 78, 3. sal
8220 Brabrand
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