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Enfamiliehuse

Stilblade - Enfamiliehuse

Aalborg Kommune har udarbejdet stilblade for de 12 mest typiske stilarter for enfamiliehuse fra perioden omkring
1880’erne og frem til i dag. Stilbladene fortæller på en enkel og inspirerende måde om stilartens karakteristika, og
der gives anvisninger på, hvilke materialer mv., man bør anvende, når der foretages ændringer på en bygning.
Med stilbladene ønsker Aalborg Kommune at sætte fokus på de særlige værdier, der er knyttet til den enkelte
bygningstype. De forskellige tidsperioder har haft hver deres idealer for, hvordan bygninger skulle se ud. Nogle
bygninger er rigt udsmykkede med stuk, facadeudsmykning og glaserede tage, mens andre bevidst er gjort enkle
i deres udtryk, fordi man har lagt mest vægt på funktion og enkelhed. Stilbladene er med til at forklare, hvad der
er særligt og karakteristisk for den enkelte stilart.
Der er også forskel på, hvilke materialer, farver mv., man kan anvende inden for en stilart, såfremt forandringer
skal respektere bygningens stilart. Stilbladene anviser forskellige valgmuligheder.
Rækkefølgen i stilbladene er opbygget kronologisk efter den enkelte stilarts storhedstid. I praksis er der store
overlap mellem de forskellige stilarter, der har eksisteret side om side i byggeriet - se tidslinjen nedenfor.
De 12 stilblade er:
1.
Den historicistiske villa
2.
Den nationalromantiske villa
3.
Den klassiske historicistiske villa
4.
Bedre Byggeskik-huset
5.
Nyklassicistiske huse
6.
Funkisvillaen
7.
Funkisbungalowen
8.
Den danske funktionelle villa
9.
Statslånshuset
10. Murermestervillaen fra 50'erne
11. Typehuset
12. Den modernistiske villa
Tidslinje for stilarter i enfamiliehusbyggeriet:
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Den historicistiske villa
Den nationalromantiske villa
Den klassiske historicistiske villa
Bedre Byggeskik-huset
Nyklassicistiske huse
Funkisvillaen
Funkisbungalowen
Den danske funktionelle villa
Statslånshuset
Murermestervillaen fra 50’erne
Typehuset
Den modernistiske villa

Stilblade-temaer

Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse på tværs af stilarterne.
Temaerne er: Garager og carporte

Læs mere

'Stilblade Enfamiliehuse' og 'Stilblade Enfamiliehuse - Temaer' kan fås ved henvendelse til
Teknik- og Miljøforvaltningen eller hentes på www.aalborgkommune.dk
Spørgsmål om stilbladene kan rettes til arkitekt Ulla Kristensen, tlf. 9931 2239.

Stilblad 1
DEN HISTORICISTISKE VILLA
Historicismen dækker en periode fra midten af 1800-tallet til
begyndelsen af 1900-tallet, hvor man valgte frit blandt de historiske stilarter – nederlandsk, italiensk eller fransk renæssance,
engelsk gotik, barok, romantik osv. – fra byggeri til byggeri.
Det enkelte hus kunne have elementer fra flere stilarter.
I villabyggeriet blev det italienske landhus et populært motiv
med dets levende sammensætning af flere bygningskroppe. Et
lille tårn med et lavt pyramidetag, en toetages bygning med
samme flade taghældning og en-etages bygning med 45 graders
saddeltag. Bygningskroppene var ikke organiseret i et symmetrisk hierarki, men i en slags charmerende knopskydning,
der med tårnet øverst fik en vis pondus.
Gængs var også den enkle, murede, halvandenetages villa med
saddeltag, som man tilførte historiske referencer. Profilerede
indramninger af vinduer og døre, gesimsbånd, udskåret træværk
ved tagudhæng, facadeornamentik, karnapper, mønstermurværk m.m. Den historicistiske villa holdt af det individuelle
udtryk. Man prioriterede morsomme og stemningsfulde detaljer

frem for historisk korrekthed og mådehold. For eksempel
kunne en karnap være drejet diagonalt i forhold til huskroppen for at vække opsigt, eller husets sokkel var skrånende og
med kvadermønster som en reference til de rustikke, italienske
landhuse.
Udsmykningen af facaden var vital for det historicistiske hus,
forbilledernes brug af natursten som marmor, granit og sandsten
var økonomisk krævende, så man gik nye veje. Facadestuk
og betonafstøbninger erstattede naturstenen. Murværksdekorationen blev udført på egne præmisser: specielt formede
teglsten kunne anvendes til gesimser og indramninger af døre
og vinduer. Den glaserede teglsten blev indmuret som facadebånd eller indgik som en del af et raffineret mønstermurværk.
Eller man indmurede teglstenen diagonalt for at opnå en rustik
reliefvirkning. Træværket blev også dekoreret: tagudhængets
spær kunne have ornamentale udskæringer eller være helt
skjulte bag et vandret tagudhæng udført som et kassetteloft.
Tagkvistene kunne have filigran af træ udskåret i et organisk
mønster.

1. DEN HISTORICISTISKE VILLA
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Den historicistiske villas ydre er
ofte utraditionel i forhold til forbillederne, men konstruktioner
og håndværket er det kendte traditionelle. Facaden kunne stå
pudset eller i blank murværk. De pudsede mure var kalket
eller behandlet med en indfarvet mørtel. Murværket var ofte
opført af glatte maskinsten, et nyt produkt, beundret for sine
præcise dimensioner. Fugerne var en del af facadens udtryk:
skrabefuge eller tilbagetrukne fuger eller specielt formede
med en fugeske. En skånsom afrensning af teglstenen og en
retablering af fugerne vil revitalisere huset. Vandskuring eller
tyndpudsning af facaden kan ikke anbefales.
Vinduerne var sprosseopdelt. Sidst i 1800-tallet vandt de lidt
større rudefelter indpas. Farvesætning af trævinduerne var
afstemt med facaden, eksempelvis farven på tagudhænget
eller de kulørte teglsten i facaden. Det kan ikke anbefales at
udskifte til vinduer af plast eller aluminium; stofligheden er
for fremmed. Tagbeklædningen var teglsten eller naturskifer;

en vigtig del af husets stoflighed, og et udtryk, som ikke kan
opnåes med andre tagmaterialer.
Bygningsændringer og tilbygninger Den såkaldte italienske
landvilla er en komposition af forskellige bygningskroppe, som
kan ændres eller tilbygges. Den historicistiske halvandenetages
villa har ofte et mere fastlagt formsprog med symmetri og
præcise proportioner. Uanset type kræver ændringer betydelig
faglig indsigt og historisk indlevelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5

Tlf. 9931 2000

9400 Nørresundby		

www.aalborgkommune.dk
teknik.miljoe@aalborg.dk

August 2008

Stilblad 2
DEN NATIONALROMANTISKE VILLA
Den nationalromantiske villa – fra 1890'erne og frem til første
verdenskrig – skulle være individuel og stemningsfuld. Den
velkendte klassicisme og italienske renæssance fandt man stiv
og hæmmende. Man fandt nye motiver i det "ægte" hjemlige
og i det nordiske. Motiver som landlige bindingsværkshuse,
malede svenske træhuse, norske stavkirker, danske middelalderborge, vestjyske strandgårde. Bygningskroppene kunne
nu sammensættes på organisk vis af flere forskellige enheder
og var ikke bundet af en stram symmetri. Man sværmede for
detaljer med "morsomme" referencer som udskårne trægavle
med vikingesymboler, sokler udført i kampesten, dørhåndtag
med dyremotiver, og indvendigt de rustikke bjælkelofter.
I den nationalromantiske villa ville man gerne fremvise det
gode håndværk, den flotte konstruktion og brugen af "hjemlige"
materialer som røde teglsten, kalket murværk og især træværket
i tagkonstruktionen og bindingsværket. Et symbol på tidens
forkærlighed for det nationale og naturen.

Arkitekturen var livlig og farverig. Villaen måtte gerne udtrykke ejerens
personlighed via valget af arkitekturmotiver; det krævede til gengæld et
godt arkitektonisk greb at indpasse disse påfund i en harmonisk helhed.
En præcis bygningskrop med et stort saddeltag kunne være den rolige
ballast, til markante tagkviste og en spraglet facade med både kalket
murværk og blank mur samt vinduer i forskellige formater. Medens en
sammensat bygningskrop med et ensartet materialevalg kunne opnå en
stoflig homogenitet.

2. DEN NATIONALROMANTISKE VILLA
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Sokler af granit, mure med røde
teglsten, kalket murværk eller murværk med bindingsværk
blev betragtet som nationale og "naturlige". Man eksperimenterede med at sammensætte de forskellige murværkstyper,
og man fremhævede særlige detaljer som udskårne bindings
værkskonsoller og glaserede teglsten.
Saddeltaget var dækket med teglsten eller naturskifer, i sjældne
tilfælde tagspån eller tækning med strå. Taget havde udhæng
med synlige, taktfaste spær, der var dekorerede og udskårne.
I gavlen var vindskeden et yndet objekt for farvesætning og
ornamentik. Tagkviste kunne være fremhævet med bindingsværk eller malede træværksdetaljer. Kvistene kunne også
være små og diskrete, placeret i flere etager for at fremhæve
tagfladens størrelse.
Vinduerne var oftest småsprossede og udført med kitfalse.
Formaterne varierede, ligesom vinduesoverliggerne kunne
være murstik i store cirkelslag eller flade granitbjælker.

Mur- og træværk, vinduesoverliggere og -indramninger m.m.
kunne være udsmykket med ornamenter fra nordisk mytologi
eller med rene geometriske figurer og mønstre.
Den nationalromantiske villa har et kraftfuldt udtryk; der
spilles på kontraster i materialer og farvesammensætninger,
på kontraster i bygningsformerne. De livlige facadeelementer
indgår i en afbalanceret komposition. Det kan ikke anbefales
at ændre vinduesformater, dæmpe farvesætningen eller sløjfe
bygningsdetaljer med mere; det vil svække udtrykket.
Materialer og konstruktioner er generelt af god kvalitet og
egnet for hensigtsmæssig renovering. Specielle bygningsdele
vil kræve ekspertbistand.
Bygningsændringer og tilbygninger Den nationalromantiske villas arkitektur er robust og markant. De forskellige
udgaver, såsom den stramme bygningskrop med det livlige
facadeudtryk eller den organisk sammensatte bygningskrop
med det forholdsvis rolige materialevalg, kan tilbygges eller
ændres, når man viderefører deres formudtryk, materialevalg
etc.. Men det kræver en indlevelse i den enkelte bygnings
karakteristika.
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Stilblad 3
DEN KLASSISKE HISTORICISTISKE VILLA
I den sidste del af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet var der
mange stilarter i spil; et fælles træk var, at de alle refererede
til de såkaldte historiske stilarter. Fællesbetegnelsen for perioden er historicismen. En del af stilarterne havde udspring
i den klassicistiske arkitektur, hvor den ældste inspiration er
templer og bygningsanlæg fra det antikke Grækenland. Her
var ambitionen at opnå den ideale skønhed gennem enkelhed
og smuk proportionering.
Det betød, at bygningerne skulle bestå af enkle, geometriske volumener, der var symmetriske om en centerakse. Alle
bygningsdele skulle dimensioneres efter et sæt proportio
neringsregler; regler, som var et resultat af opsummering af
århundreders æstetiske erfaringer. Vinduesstørrelser og deres
placering i facaden, facadehøjden i forhold til tagfladen eller
et rums længde, bredde og højde – gav reglerne svar på.
For den klassicistiske villa er det enkle udtryk vigtigt. Bygningen
skal opfattes som en helhed, som de enkelte bygningsdele og
udsmykninger indordner sig under. Karakteristisk for villaen er,

Palæstilen er en yngre stilart, der benytter sig af klassicismens
motiver for at opnå en bygningsmæssig pondus. Her er klassicismen mere et ydre formsprog. Mansardtaget, som kendes
fra franske slotte, var et populært tema hos palæstilen.
Den klassicistiske villas vægge er glatpudsede og kalkede;
det udtryk, der kom tættest på forbilledernes puds og marmor.
Den barokke villa havde flere stoflige elementer i sit udtryk,
for eksempel portaler, udført i granit eller sandsten.
at dens midterparti ofte er trukket frem fra facaden og foroven
afsluttet med en flad gavltrekant. Udsmykningen omkring døre
og vinduer er enkel, vinduesformaterne på den enkelte etage
er ens, facaden kan være prydet med søjler af græsk tilsnit,
enten de er fritstående og danner en loggia, eller at de udgør
en del af selve facadevæggen.
Ved den barokke villa er symmetrien også dominerende, men
ikke mere, end at den kan brydes af enkelte bygningsdele, for
eksempel ved påbygning af en halvcirkulær karnap i gavlen med
hvælvet tagform. Facaderne er livlige og plastiske. Dekorationer
udføres ofte med sving og konkave buer, og profileringen er
markant. Gavltrekanter kan udføres med "knækkede" linjer,
den regulære geometriske trekant erstattes af en mere raffineret
form. Vinduesformaterne er ikke altid ens i hele facaden, for
eksempel kan små, ovale vinduer kontrastere de store rektangulære. Den barokke villa kan betegnes som en mere frigjort
og underholdende udgave af klassicismen.
Det klassicistiske udtryk er velegnet til større huse; symmetrien og proportionerne skaber arkitektonisk orden og giver
bygningen en vis pondus.

3. DEN KLASSISKE HISTORICISTISKE VILLA
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader De ældste klassicistiske huses
pudsede vægge fremstod i mørtelens naturlige farve. Senere
kom farvesætningen, og den blev et evigt diskusssionsemne
– for eller imod en hvid facadefarve. De kulørte bygninger var
kalket røde eller gule, eller pudset med en indfarvet mørtel i
en gråbrun farveskala. De indfarvede mørteler er vanskelige at
reparere; kontakt eksperter i ældre byggeteknologi. Kalkning
af væggene har store tekniske og æstetiske fordele.
Vinduesformater og rudefeltstørrelser er nøje proportioneret.
Vinduerne er indvendigt hvidmalede for at sprede lyset bedst
muligt. Udvendigt kunne der være forskellige kulører, men
oftest hvidt. Trævinduernes proportioner og stoflighed er en
afgørende detalje i helheden; de kitfalsede smalle sprosser
kan ikke erstattes med diverse similisprosser, som fx ligger
mellem glaslagene.
Taget er dækket med teglsten, ofte sortglaserede, eller naturskifer; der findes ikke alternativer til disse tagmaterialer.

Overgangen mellem tag og facade er markeret af en profileret
taggesims, den findes i flere varianter, oftest med tandfriser.
Det er en detalje, som er styrende for hele husets detaljering,
eksempelvis rammerne omkring vinduer og døre. Ved tagkviste er tag og flunker udført i zink. Ved mansardtage har
kvistene ofte et buet tag, ellers er kvistene udført med en flad
gavltrekant.
Indgangsdøren har ofte en nærmest portalagtig fremtræden,
understreget af en monumental indgangstrappe med et tilhørende, kunstfærdigt gelænder – en af mulighederne for at tilføre
den noget skematiske klassicisme et individuelt præg. Ved den
barokke villa var indgangsdørens udsmykning gerne effektfuld. Udsmykninger og ornamenter havde klassiske motiver,
som kunne gå fra frugtklaser, guirlander og egeløvsranker til
antikke vaser og krukker.
Bygningsændringer og tilbygninger Den klassicistiske ide
er orden, enkelhed og proportioner. Følges disse "spilleregler"
er det en helstøbt bygning, som i princippet ikke kan ændres.
Mindre tilbygninger og ændringer vil spolere den klassicistiske
helhed. Ved større bygningsændringer er det muligt at skabe
en ny helhed med det klassicistiske formsprog.
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Stilblad 4
BEDRE BYGGESKIK-HUSET
Bedre Byggeskik-bevægelsen blev etableret i 1915. Men allerede
i 1907 havde akademiske arkitekter etableret Tegnehjælpen,
hvor der blev ydet en prisbillig rådgivning til bygherrer og
især bygmestre. Man havde i flere år interesseret sig for den
enkle, danske byggetradition – en stilfærdig saglighed, præget
af solide håndværkstraditioner. Det var disse erfaringer, disse
traditioner, som man ønskede at udbrede. Tidens byggeboom
havde efter bevægelsens opfattelse afsløret så stort ukendskab
til kvalitet og tradition blandt bygmestrene, at der var behov
for kyndig vejledning.
For bevægelsen var stilarten ikke det primære – blandt hustyperne var der spor af nybarok, nordisk gotik, nationalromantik,
nyklassicisme – man forsøgte at skabe en generel forståelse for
kvalitet i byggeriet. God, klassisk proportionering, korrekte
detaljer og ærlighed i valget af byggematerialer var budskabet.
Man ønskede, at husene skulle være enkle, hjemlige og smukke,
samt at indretningen skulle være praktisk og tidssvarende.

Proportionerne angik især forholdet
mellem facaden og taget, vinduernes
størrelse i forhold til facaden og ikke
mindst deres placering i facaden. Bevægelsen anviste "korrekte" eksempler
på udførelse af bygningsdetaljer som
skorstene, tagkviste, tagfod, gesimser,
murstik, sålbænke m.m.
Tanken om det enkle og homogene materialevalg kom til at betyde en synlig forskel. Facaderne kunne opføres i blank mur med
røde teglsten eller med en glatpudset overflade, der var kalket.
Det gjaldt også for facadernes udsmykning, der begrænsede
sig til taggesims og hjørnekvadrer. Det var et opgør med den
ellers fremherskende trang til facadedekorationer, eksempelvis
vinduesindfatninger og gesimsbånd, udført oppudset i mørtel,
illuderende natursten, facadeguirlander udført i stuk, mønstret
murværk i kulørte teglsten; det var nu ildeset. Murstensarkitekturen var svaret på den ønskede enkelhed og ærlighed,
samtidigt blev teglstenen betragtet som en national reference.
Tagbeklædningen var enten naturskifer eller teglsten.
Rødstensvillaen i halvanden etage med rødt tegltag og halvvalmede gavle og symmetriske vinduer er den mest kendte
eksponent for Bedre Byggeskik; det er dog kun en enkelt af det
brede spekter af hustyper, som bevægelsen fremhævede.
De engelske ideer om havebyen vandt indpas samtidigt med
Bedre Byggeskik-bevægelsen og førte til fine bebyggelser
præget af homogenitet.

4. BEDRE BYGGESKIK-HUSET
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Bedre Byggeskik-huset kan være
djærvt eller meget forfinet, men kendetegnende er de klassiske
proportioner og håndværksmæssig kvalitet.
Den røde teglstensmur er robust og patinerer smukt. Fugerne
vil ofte blive mørnede, og her er en udkrasning og ny opfugning
løsningen. Det kalkede murværk har store stoflige kvaliteter,
og er underlaget sundt, det vil sige fri for fugtskader, så har
kalkningen en relativ lang levetid.
Vinduerne er ofte en del af husets klassiske proportionering,
hvor der er sammenhæng mellem rudefelternes størrelse og hele
vinduets størrelse, som igen er proportioneret efter facadens
mål. Ændrer man vinduernes formater, får det betydning for
husets helhedsudtryk.
De kitfalsede vinduer og den tilhørende profilering af sprosser
og karme giver lysindfald af stor kvalitet. Vinduer udført af
kernetræ har med den rette overfladebehandling en særdeles
lang levetid. Vil man begrænse vinduernes varmetab tilrådes
forsatsrammer.

Teglsten er sammen med naturskiferplader de anvendte tagmaterialer. De blev betragtet som smukke og ærlige materialer
og er væsentlige for husets stoflighed. Eternit, stålplader eller
farvede cementsten kan ikke anbefales som tagbeklædning.
Glaserede teglsten anvendt på rødstenshuse er for "prangende" i
forhold til Bedre Byggeskiks tanker om ærlighed og mådehold
i materialevalget.

Bygningsændringer og tilbygninger Et Bedre Byggeskikshus proportioneret efter de klassiske regler er ikke umiddelbart
disponeret for ændringer og tilbygninger, fordi det vil forstyrre
helheden af symmetri og balance. Man kan foretage ændringer
og tilbygninger, når man viderefører bygningens formsprog
i form af gavlkviste, karnapper, vinterstuer, som i forvejen er
kendte elementer i Bedre Byggeskiks formsprog. Større tilbygninger er sjældent mulige uden at helheden lider skade.
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Stilblad 5
NYKLASSICISTISKE HUSE
Nyklassicismen er fra tiden omkring første verdenskrig og
frem til 1930, og det er den sidste af de såkaldte historiske
stilarter. Den er et opgør med den forudgående tids tendens til
at overbrodere husene med mere eller mindre tilfældigt valgte
facadeeffekter. Nu stilede man efter det enkle udtryk, hvor huset
opnåede ro og værdighed alene i kraft af sine proportioner.
Enkelheden fandt man inspiration til i den græske antik, klassicismen, hvor man havde raffineret proportioneringskunsten
for at præstere den ideale skønhed. Det var ikke målet, at
nyklassicismens huse skulle være antikke; de skulle være tidssvarende og saglige, men med antikkens skønhed og til dels
også dens monumentalitet. Man benyttede de klassiske regler
til proportionering af husene. Reglerne beskrev nøje de "korrekte" forholdstal mellem facadehøjde og -bredde, vinduernes
proportioner, forholdet mellem vindueshuller og murpiller,
rummenes loftshøjde i forhold til deres arealstørrelse osv.

Det nyklassicistiske hus stod frit i sit materialevalg. Det kunne
være opført i blank murværk, være pudset groft med en indfarvet mørtel eller være glatpudset med en kalket overflade.
Ligesom indramningen af hoveddøren kunne være af granit,
kalksandsten, blank murværk eller kalket murværk. Det vigtigste i materialevalget var, at farve og stoflighed ikke virkede
påtrængende, men stilfærdigt understøttede husets volumen
og proportioner.
Nyklassicismen troede på sine enkle virkemidler. Et facadetema var modsætningen mellem de "hele" flader og en enkelt
fremhævet bygningsdel. I en velproportioneret facade kunne
vinduerne fremstå som anonyme vindueshuller, hvor kun en
beskeden sålbænk ragede frem af facaden, medens den centralt
placerede hoveddør ville blive fremhævet desto mere effektfuldt
af sine klassicistiske indramninger af døren. En stor tagflade,
der kun har påbygget en beskeden kvist, centralt placeret, er
et andet eksempel på modsætningen mellem helheden og den
enkelte bygningsdel.
Nyklassicismens formsprog var velegnet til større bygninger,
men det lykkedes også at skabe en smuk fortolkning af den
almindelige danske halvandenetages hustype. Her var det
især proportionerne mellem tagfladen og de murede facader,
som var vigtig.
Symmetrien var et "must" for nyklassicismen, det kunne give
visse bindinger i forhold til en funktionel indretning af husene.
Til gengæld var proportioneringsreglerne nærmest garant for
velbelyste rum.

5. NYKLASSICISTISKE HUSE
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Nyklassicismens huse er ambitiøse i særlig grad. Der er stor opmærksomhed på, at detaljerne
er gennembearbejdede, præcise og afstemte i forhold til helheden. De små ruders proportioner kan genfindes i hele vinduets
proportioner, og rudestørrelsen skulle helst være den samme i
alle vinduer, om det er i kælder, stueplan eller på første sal.
Profilering var et vigtigt emne for nyklassicismen; det betød, at
man i facaden markerede overgangen mellem tagflade og mur
ved en "profileret" taggesims, ligesom man i stuerne markerede
overgangen mellem væg og loft med en loftgesims. Denne
profilering skulle ifølge teorierne være tydelig og samtidig
tilpasset huset, så den ikke ødelagde helheden.
Det blanke murværk skulle have et ensartet udtryk og var ofte
muret op med en fyldt skrabefuge. Ved kalkede huse er der
forskellige farver på murfladen og taggesimsen. Huse pudset
med indfarvet mørtel havde ofte gråbrune nuancer, som det er
vanskeligt at reparere, men det er vigtigt for at kunne bevare

husets unikke stoflighed. Det anbefales at kontakte eksperter
i ældre byggeteknologi.
Bygningsændringer og tilbygninger De nyklassicistiske huse
er tænkt som færdige helheder, hvori indgår proportionerne
på vinduer, døre, kviste osv. Tilfører man huset nye formater
eller tilbygger ved knopskydning, så ryger helheden og husets
kvalitet. Ved tilbygninger og bygningsændringer anbefales det
at videreføre det nyklassicistiske koncept.
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Stilblad 6
FUNKISVILLAEN
Den internationale funktionalisme markerede sig i 1920'erne
og 30'erne med sit nyskabende kubistiske formsprog. Formsproget tog man helhjertet til sig i den danske funkisvilla,
medens den nye byggeteknologi med vægge af jernbeton i den
danske version blev til teglstensmure med skjulte indbyggede
jerndragere, som kunne bære det tunge murværk ovenover de
store vinduesåbninger. Netop friheden til at placere vinduer
og altaner i facaden efter rent funktionelle krav som lys og
udsigt var en central ide i funktionalismen.
Facaderne blev forenklet til murflader og vindueshuller, "renset"
for ornamenter og dekorationer, så de kunne fremstå med en
geometrisk klarhed. I den kubistiske arkitektur ville man fremvise huskroppen som en sammensætning af enkle geometriske
volumener – kuber, cylindere, skiver osv. Sammensætningen af
volumenerne blev bestemt principielt ud fra funktionelle krav,
men samtidigt med et blik på den kompositoriske helhed. En
skulpturel helhed præget af et dynamisk spil mellem tyngde
og lethed var idealet.

Tunge altaner, der nærmest svævede ud fra facaden, eller
store, massive vægflader opført hen over store vindueshuller
med spinkle sprosser var effekter, der kunne "dramatisere"
bygningskroppen. Funkisvillaens flade tage og tagterrasser
understregede bygningens kubistiske udtryk.
Facaderne var oftest muret op og kun sjældent opført i jernbeton.
De murede flader kunne være glatpudsede med malerbehandlet
eller kalket overflade. De kunne være groft pudsede med en
indfarvet mørtel eller de kunne stå i blank mur. Endelig kunne
de enkelte bygningsdele være opført i hver sin farve teglsten for
at fremhæve volumenerne. Det var vigtigt, at muren fremstod
som en ensartet flade.
Udvendige trapper eller altaner var formdannende elementer,
hvad enten de var integreret i helhedens geometriske udtryk,
eller de var udført med spinkle jernbetonkonstruktioner og
jerngelændere som kontrast til den massive bygningskrop.
Vinduernes formater og udformning var også vitale for det
kubistiske udtryk. Et lille cirkulært vindue kunne betone husets
tyngde, medens et let udkraget hjørnevindue kunne understrege
bygningens præcise volumen.

6. FUNKISVILLAEN
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Funkisvillaens moderne kubis
tiske arkitektur fungerer i kraft af, at bygningsformen fremstår
præcis, at overfladerne er en ensartet flade, og at bygningens
detaljer er enkle, til tider endda elegante. Det kan ikke anbefales, at man slører bygningens skarphed ved at tilføje gesimser,
tagudhæng, udvendige tagrender og -nedløb, kraftige sålbænke
ved vinduerne og lignende.
Af de forskellige overflader som funkisvillaen fremtræder i er
den groftpudsede med indfarvet mørtel den vanskeligste at reparere. Her kan man kontakte eksperter i ældre byggeteknologi.
Vandskuring af mure giver en overflade uden funkisvillaens
påtænkte skarphed.
Vinduerne var udført med en slankhed i rammer og sprosser
af jern eller træ, som raffinerede facaden. Brede rammer og
flade profiler kan ikke anbefales.
Et spinkelt halvtag over indgangsdøren, en udvendig trappe
eller altan i jernbeton med et fint svunget gelænder er vigtige
bygningselementer for helheden.
Bygningsændringer og tilbygninger Den kubistiske arkitektur kan rumme mange udtryk, høj eller lav, åben eller lukket
facade, og i princippet kan nye volumener bygges til inden
for konceptet. Men de "frie" tilbygningsmuligheder fordrer
disciplin i udførelsen. Videreførelse af det enkle formsprog,
stofligheden og detaljerne er et must, men vanskeligst er det
at skabe en ny harmonisk og dynamisk, kompositorisk helhed.
Det kræver kompetent rådgivning.
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Stilblad 7
FUNKISBUNGALOWEN
Den internationale funktionalisme fik i 1930'ernes Danmark
sin egen version i form af funkisarkitekturen. Bungalowen er
en bevidst fortolkning af de moderne strømninger. Den tog det
kubistisk inspirerede formsprog til sig i en udgave, der blev
tilpasset dansk byggeteknologi og dansk vejrlig.
Bungalowen har to karakteristiske, arkitektoniske elementer
– grundplanens kvadratur og pyramidetaget. Grundplanen kan
være et regulært kvadrat eller et modificeret kvadrat, hvor der
er "skåret" elementer ud og/eller bygget elementer til kvadratet.
Den kvadratiske grundform giver husets volumen karakter
af en terning. Terningen bearbejdes i et moderne formsprog
med udskæringer til for eksempel hjørnevinduer og terrasser
og med tilbygninger af for eksempel udvendige trappeanlæg.
Man "legede" med de skulpturelle effekter, men det var dog
pyramidetaget med den lave hældningsgrad og det elegante
udhæng, som visuelt karakteriserede hustypen og relaterede
den til den danske tradition.

Bungalowen er opført i teglsten, der kan være pudset og malet eller
stå i blank mur. Murværket kan have indbygget vandrette striber eller
felter i en kontrasterende farve, en slags geometriske "dekorationer",
som indgår i facadens kubistiske udtryk. Tagets beskedne taghældning hindrer en praktisk udnyttelse af tagrummet, derfor er husets
stueplan hævet op over terræn, så der kan blive plads til kælder med
vinduer. Den forøgede facadehøjde havde en god effekt på husets
kubistiske udtryk.

7. FUNKISBUNGALOWEN
ANBEFALINGER
Overflader og bygningsdele Pyramidetaget med den flade taghældning var dækket af enten eternitskifer eller tagpap, medens
tage med høj rejsning var dækket af teglsten eller eternitskifer.
Ved de lave hældninger er det vigtigt, at taget fremstår med
en plan overflade; bølgeeternitplader og lignende profilerede
beklædninger slører husets visuelle skarphed.
De synlige tagrender i zink har et halvcirkulært eller et rektangulært profil. Tagrendernes præcision i udførelsen er en vigtig
detalje for husets fremtræden.
Murværket fremstod som en plan flade uden gesimser eller
kraftige, murede sålbænke til at forstyrre fladen. Sålbænke
var udført i metal med et lille fremspring fra facaden, ofte en
elegant detalje.
Vinduerne kunne være med rammer af træ eller jern, og de
havde lodrette sprossedelinger. Der skabtes en harmoni mellem vinduesformaterne ved at gentage feltstørrelsen fra de små
vinduer som oplukkelige felter i de store vinduer.

De udvendige trapper kunne have en diskret rolle i helheden
eller være udformet som markante, skulpturelle anlæg. De
var murede op eller støbt i beton, trinene var ofte beklædt
med klinker, for eksempel Hasleklinker. Lette rækværk i jern
kontrasterede murværkets tyngde.
Bygningsændringer og tilbygninger I princippet er det
kubistiske formsprog åbent over for variationer, idet det
opererer med forskellige former og formater. Men i praksis
udgør facadeudtrykket en kompositorisk helhed. Der er en
balance mellem vindueshullernes placeringer, døråbninger,
placeringen af udvendige trapper, terrasser, facadelængde og
-højde, som er vital for husets udtryk. Ved bygningsændringer
anbefales det at videreføre det kubistiske formsprog og have
stor opmærksomhed på helheden.
Bungalowens enkle udtryksmidler – den skarpe tagflade og
murfladen med de præcise åbninger – understreges af enkelheden i detaljerne. Det betyder også, at typen er sårbar over for at
få tilført "fremmede" elementer såsom småsprossede vinduer,
vinduer med brede rammer, rokokodøre og lignende.
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Stilblad 8
DEN DANSKE FUNKTIONELLE VILLA
Stilarten den funktionelle tradition fra 1930'erne har to inspirationskilder. Fra den internationale funktionalisme kom ideen: at
et moderne hus skulle indrettes til en enkel og naturlig ramme
om dagliglivet – funktionelt. Samtidigt ville man bevare den
danske tradition for sagligt byggeri tilpasset klimaet og danske
byggematerialer. Kort sagt, man tog de funktionalistiske ideer til
sig, men formsproget og materialevalget skulle være dansk.
Med de nye ideer som drivkraft videreudviklede man det traditionelle, murede enfamiliehus med tegltag. Huskroppen blev
forenklet og raffineret, så den fremstod med en næsten kubistisk
klarhed. Væk var de historistiske detaljer og kravet til symmetri
i facaderne. Det funktionelle fik betydning. Vinduer og altaner
kunne placeres efter sol og udsigt, skorstenen kunne placeres
fremme i facaden, når det var hensigtsmæssigt. Huset kunne
bestå af flere, præcise bygningskroppe i forskellige størrelser,
sammensat så de tilpassede sig terrænet optimalt, diagonalt på
grunden, om det skulle være. Husets tværsnit kunne være asymmetrisk med en stor tagflade til den ene side og en lille til den

anden. Køkkenet blev udvidet
med spiseplads; opholdsstuen
blev husets største rum, hvor
man prioriterede let adgang til
terrasse og have.
Den funktionelle tradition var
ambitiøs; man ønskede at give
"funktionen" en smuk, enkel
form. Enkelheden betød omhu med den håndværksmæssige
udførelse af bygningsdetaljerne, så de fremstod diskrete og
elegante. Man tilstræbte en forfinet materialevirkning. Murværket kunne fremstå som groft afrevet, kalket puds eller i
blank mur med blødstrøgne sten i deres diskrete farvespil.
Taget var teglbelagt, og man benyttede både lave og stejle
hældningsgrader. En detalje som tagfoden blev dyrket ihærdigt
i variationer fra tagfod uden udhæng til en beskeden muret
gesims, til tagudhæng med synlige spær eller et udhæng med
vandret, pudset underside. Vinduerne kunne have forskellige
formater og asymmetriske placeringer, men facaden skulle
have en kompositorisk ro og helhed.
Den engelske cottagestil var med sin begejstring for de enkle
konstruktioner, håndværket og det regionale en inspiration for
den funktionelle tradition, uden at man overtog cottagestilens
hang til nostalgiske og rustikke bygningsdetaljer.
Den funktionelle tradition blev en nyskabende stilart, der altid
søgte at bevare det danske i udtrykket. En svær balancegang;
det måtte ikke være nostalgisk eller modepræget; man sigtede
efter et mere tidløst, klassisk udtryk.

8. DEN DANSKE FUNKTIONELLE VILLA
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Den funktionelle villa kendetegnes af enkelheden i bygningsdetaljeringen, en raffineret
stoflighed, saddeltaget og murværket. Murene kunne være groft
pudsede eller blanke, blødstrøgne teglsten med tilbagetrukne
fuger, der sammen med tegltaget gav huset stoflig karakter.
Vandskuring og lignende behandlinger af murværk samt udskiftning af tagbeklædning med eternitplader, cementtagsten
og tilsvarende spolerer stofligheden.
Vinduerne kunne være med træ- eller jernkarme og oftest todelte
med lodrette sprosser; farverne var afstemt med murværket eller
hvide. Nogle hustyper havde vinduer med skodder. Sålbænke
var i metal med et lille fremspring. Entredøre var malede eller
lakerede pladedøre. Småsprossede vinduer og plasticvinduer
er fremmede for husets udtryk.
Altaner var opmurede i et kubistisk udtryk, eller, som en kontrast
til husets tyngde, en let betonplade med jerngelænder.
Tagfodsdetaljen – udhæng eller taggesims samt tagrende – er

vigtig, den strammer husets kontur op. Ved nogle typer er
tagrendens rektangulære tværsnit en markant detalje.
Bygningsændringer og tilbygninger Den enkelte villas udtryk udgør en kompositorisk helhed. Der er balance mellem
huskroppen(ene), tagform, vinduesformater, materialevalg og
detaljer. Men konceptet er principielt fleksibelt, det kan ændres
og tilbygges, en ny helhed skabes, når husets karakteristika og
formsprog respekteres.
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Stilblad 9
STATSLÅNSHUSET
Initiativet til statslånshuset medførte både en stigning i byggeriet af "økonomiske" enfamiliehuse og en stimulering af
byggebranchen til nytænkning. Udfordringen var at bygge
huse inden for den fastsatte økonomiske ramme og dermed
opnå de favorable statslån. Løsningen var nye konstruktioner,
der minimerede materialeforbruget, nye superfunktionelle
planløsninger uden spildplads, og brugen af nye, billigere
byggematerialer som gasbeton og letklinkerbeton.
Ordningen med statslånshuse fungerede fra 1938 til 1958. Der
var stor fokus på udviklingen af nye ideer, blandt andet blev
der afholdt arkitektkonkurrencer om nye hustyper. Typerne
kom i praksis til at spænde fra det beskedne murermesterhus
over en nyfortolkning af det enkle, danske, murede hus med
saddeltag til det modernistiske elementbyggeri. Fælles var en
nøgtern enkelhed i udtrykket.
En beskeden facadehøjde og en tagkonstruktion med lav taghældning blev en gængs måde at reducere materialeforbruget
på. Nyt var lofter, der fulgte tagets hældning og dermed optimerede den indvendige udnyttelse af tagformen.

I indretningen erstattede spisepladsen i køkkenet tidligere tiders
spisestue, opholdsstuen blev gjort større, samtidig accepteredes
det, at der var direkte adgang til soverum fra opholdsstuen.
Cykler og brændsel blev placeret i kælderen, der ofte kun
udstrakte sig under en del af huset. Eller man tilbyggede et
udhus i beskeden skala. Udhuse påbygget som en forlængelse
af taget på hovedhuset blev et nyt og populært motiv.
Var der terrænfald på grunden, kunne man økonomisere materialeforbruget ved at lave niveauforskelle i huset og samtidigt
opnå afvekslende, rumlige virkninger.
Bygningsdetaljer som tagrender, sålbænke, vindskeder osv.
fik generelt et enkelt og diskret udtryk.
Statslånshuset fik flere udtryk. Fra den stilfærdige fortsættelse
af den danske tradition til det arkitektoniske, ambitiøse udtryk,
der på selvstændig vis forvalter statslånshusets præmisser
– en optimal materialeøkonomi – i en præcis og funktionel
bygningskrop, hvor det dekorative fremkommer via proportioneringen af bygningsdelene og af de robuste materialers
stoflighed. Et udtryk, der også ses i den funktionelle tradition
og modernismen.

9. STATSLÅNSHUSET
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Statslånshuset blev opført i
håndværkerregi, men med nye materialer og metoder.
Ydervæggene var oftest af teglsten. Nyt var vægge af gasbeton
eller letklinkerbetonblokke, der blev pudset og malerbehandlet.
Der forekom også ydervægge sammensat af blank mur, pudset
overflade og/eller træbeklædning.
Vinduerne var med store rudefelter eller todelte, rammerne
malet træ, i nogle tilfælde mahogni og hvidmalet træ. Ikke
alle vinduer var oplukkelige, enkelte var forsynet med en
trækrude. Med de lave facadehøjder kunne man nu erstatte de
murede vinduesoverliggere med en tagrem og udføre vinduer
og døre som snedkerpartier. Entredøre var oftest pladedøre
med lakeret naturtræ.
Småsprossede vinduer er fremmede for husets arkitektur og
plasticvinduer vil ofte skæmme dets stoflighed.
Tagdækningen ved lave taghældninger var eternitskifer eller
-bølgeplader. Ved renovering er tagpap på lister et alternativ.

Ved farvesætningen ønskede man at skabe kontrast mellem de
forskellige bygningsdele – murværk, vinduer og træværk. Det
udtrykte husets konstruktive og stoflige klarhed, som forsvinder,
hvis alle husets overflader males i samme farve.
Bygningsændringer og tilbygninger Statslånshuset spænder
fra det anonyme til det raffinerede. Alle typer kan principielt
tilbygges eller ændres. Men det kræver indlevelse i husets
karakteristika og videreførelse af dets skala og udtryk.
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Stilblad 10
MURERMESTERVILLAEN FRA 50'ERNE
Murermestervillaerne er efterkrigstidens drøm om det solide
håndværkerhus.
Hustypen er en variant af den mest udbredte danske hustype:
det halvandenetages hus opført i teglsten og med tegltag.
Hvor Bedre Byggeskik og Den funktionelle tradition tidligere
havde bearbejdet typen ud fra bestemte arkitektoniske ideer,
så er 50'ernes murermesterudgaves idegrundlag mere underspillet og i stedet styret af en blanding af håndværksmæssig
tradition, tilsat få nyskabelser, samt en stor forkærlighed for
teglstensarkitekturen. En forkærlighed, der kunne udvikle
sig til, at den ellers så nøgterne hustype fik tilføjet enkelte,
nostalgiske facadedetaljer.
Til gengæld var der stor konsekvens omkring hustypens to
arkitektoniske grundelementer: Taget og murværket.
Et markant tag med et stort tagudhæng, 45 graders taghældning
dækket med teglsten og båret af synlige, taktfaste spær.

Murstenen skulle helst være blødstrøgen, den gule sten gerne
flammet og den røde i en klar rød farve. Fugerne var trukket lidt tilbage for at fremhæve stenenes rustikke stoflighed,
der var en stærk kontrast til det malede træværk. Kontrasten
mellem de røde mure og de hvidmalede vinduer, tagspær og
jernrækværk var et populært tema.
Facaderne havde flere motiver: I gavlene kunne vinduer og
døre være placeret i en regulær symmetrisk orden, medens
længefacaden var komponeret mere frit. Facaden kunne bestå
af forskellige elementer og former, som for eksempel et stort
"blomstervindue", der var trukket ud fra facaden, en entredør,
der var afsluttet foroven med en halvrund muret bue, og endelig
et køkkenvindue, der flankeredes af markante, malede vinduesskodder for at opnå den rette balance i det samlede facadebillede.
Man holdt af at "pifte" huset op med nostalgiske elementer som
blyindfattede ruder med kulørt glas, smedejernslamper og ikke
mindst de murede indramninger af vinduer og døre.

10. MURERMESTERVILLAEN FRA 50'ERNE
ANBEFALINGER
Overflader og bygningsdele Murværkets stoflighed fik stor
opmærksomhed; stentypen, forbandtet, fugetypen og -farven
er valgt med omhu. Overfladebehandlinger som vandskuringer
og lignende kan ikke anbefales, det kan omfugning af mørnede
fuger derimod.
Taget, dækket med røde teglsten, er hustypens særlige kendetegn; sammen med murværket giver det huset en flot, homogen,
stoflig kvalitet. Andre tagdækningsmaterialer, inklusiv glaserede teglsten, kan ikke erstatte denne unikke stoflighed.
Vinduerne har både været udført med et stort glasfelt uden
sprosser og med en lodret sprossedeling. "Blomstervinduet"
har sin helt egen opdeling i mindre felter. Rammer og karme
har været af træ, oftest hvidmalede. Plasticvinduer skæmmer
husets stoflighed.
Entredørenes karme var malede, medens døren kunne være i
lakeret naturtræ. Rækværk blev udført med slanke, hvidmalede
jernprofiler. Udvendige trapper var ofte beklædt med klinker,
for eksempel Hasleklinker, der også anvendtes til sålbænke.
Bygningsændringer og tilbygninger Hustypen er robust og
findes i mange varianter. Det kan til- og ombygges uden at miste
sit særpræg, når man fastholder det markante tag og stofligheden. Ved tilbygning bør den nye tagrygs højde holdes under
hovedhusets. Huskroppen kan forlænges, tilbygges vinkelret
eller parallelforskydes. Påbygning af kviste er problematisk, da
det bryder husets grundtræk – den store tagflade. Tilbygninger
med fladt tag kan ikke anbefales.
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Stilblad 11
TYPEHUSET
I 1960'erne og de følgende årtier boomede enfamiliehusbyggeriet i Danmark til rekordhøjder. Typehuset blev det industrielle svar på efterspørgslen. Ved hjælp af præfabrikerede
elementer som indervægge af letbeton, fabrikslavede tagspær,
seriefremstillede vindues- og dørpartier kunne man reducere
den håndværksmæssige andel i byggeprocessen, og dermed
forkorte opførelsestiden.
Typehusets konstruktion blev også dens karakteristika: Den lave
skalmurede facade, der over dørhøjde afsluttes af en bærende
rem. Herpå hviler tagkonstruktionen, som er en separat bygningsdel, et saddeltag med hældninger fra 15 til 45 grader, og
et stort udhæng til beskyttelse af facaden. Tagets lodrette gavle
er beklædt med træ eller plademateriale. Husets rektangulære
plan sikrer en enkel tagkonstruktion. I facaden er vinduerne til
de mindre rum ofte monteret i "bånd", bestående af skiftevis
vinduer og lette træpartier.
Typehusene opnår deres ensartede udtryk gennem to dominerende arkitektoniske elementer – den lave horisontale

Man kan genfinde træk i typehuset
fra både statslånshuset og den modernistiske villa, men ved typehuset
er der større opmærksomhed på de
brugsmæssige kvaliteter – en havebolig som rammen om det travle
familieliv – end på at udvikle nye,
arkitektoniske ideer.
facade og den "hvilende" tagkonstruktion. Til gengæld er der
et væld af variationer i materialevalget, facadeopdelingen,
detaljeudformningen og farvesætningen, som individualiserer
det enkelte hus.
Fra de tidlige, lidt karske, regulære udgaver gik udviklingen
mod det mere komplekse – taget blev afsluttet med valm,
overdækkede lækroge skabtes ved indhak i bygningskroppen,
vinkelstuer blev tilbygget, pejseskorstenen blev trukket ud i
facaden, hæve-sænkeskydedøre åbnede opholdsstuen ud mod
haven. Samtidigt steg boligarealet år for år. Det førte til en
halvandenetages udgave, hvor førstesalen blev indrettet med
ovenlysvinduer og altaner i gavlene.
Den store fokus på typehusets brugsværdi fortrængte til tider
husets arkitektoniske potentiale. Dets arkitektur fungerer
bedst, når der er et farvemæssigt og stofligt samspil mellem
materialerne til tag, mur og træværk, som følges op med en
bevidst proportionering af tagfladen i forhold til facaden, af
en omhyggelig detailudformning af udhæng og tagprofil samt
af en facade med rytme og balance mellem vinduesformater
og murflader.

11. TYPEHUSET
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Typehuset er den mest udbredte
danske hustype. Typens rationelle byggesystem og dens praktiske indretning er dens generelle kendetegn, medens typens
arkitektoniske ambitioner spænder fra at være fraværende til
det raffinerede og gennemarbejdede. Ved det ambitiøse typehus
er der en samklang mellem stentype, træværk og tagmateriale,
som det anbefales at respektere.
Stort set alle stentyper er i spil – blødstrøgne, glatte, teglsten
eller kalksandsten. Farvespektret går fra mocca, gule, orange,
røde og flammede til den hvidmalede teglsten. Træværket er
malet fuldtdækkende eller laserende i jordfarver, "træfarver"
eller klare kulører. Tagmaterialet er afhængigt af tagets hældningsgrad. Ved de lave hældninger er det oftest eternitskifer
eller -bølgeplader, der anvendes, medens der ved hældninger
over 30 grader også kan anvendes teglsten og lignende materialer. Ved udskiftning af tagbeklædning anbefales materialer,
der i lighed med murværket patinerer smukt og i øvrigt indgår

i husets stoflige helhed. Sternen og tagudhængets møde med
rem eller murværk er en formdannende detalje, der er vigtig
for husets udtryk.
Bygningsændringer og tilbygninger Typehuset kan forlænges
eller tilbygges vinkelret. Ved at videreføre materialevalget og
det konstruktive system kan udtrykket fastholdes.
Typehuset har ofte kun 2-3 forskellige vinduesformater. Tilføres
nye formater risikeres en “udvanding” af helheden.
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Stilblad 12
DEN MODERNISTISKE VILLA
Den internationale modernisme opstod i 1920'erne, men fik sit
gennembrud i tiden efter anden verdenskrig. Det var de nærmest
revolutionerende, nye byggetekniske muligheder, som kom i
kølvandet på en hastig industriel og teknologisk udvikling,
der gav anledning til nytænkning. Den nye, moderne tidsalder
skulle have sit eget udtryk, en moderne æstetik.
Blandt nyhederne var ydervægge af glas, flade krydsfinertage
båret af stærke limtræsdragere og slanke stålsøjler. Det betød
en frigørelse fra de traditionelle, bærende vægge med de
beskedne vinduesåbninger. Nu kunne boligen indrettes med
en åben planløsning, hvor rummene i et glidende flow afløste
hinanden, og facadernes store glaspartier ophævede skellet
mellem inde og ude.
Ideen i det modernistiske udtryk var at vise bygningen som
en klar, forenklet, moderne konstruktion. Et system af søjler
og dragere bærer det flade tag, facaderne åbnes med glas eller
lukkes med vægskiver af tegl, træ, beton eller natursten.

Bygningskroppen kunne fremstå som en enkel kasse, eller en
gruppering af flere kasser, der forskød sig ind i hinanden som
dele i en kubistisk helhed. Eller bygningens konstruktion kunne
eksponeres som en komposition af skiver: det flade tag med
det store udhæng som den vandrette skive, og facadernes lette
glasflader og kompakte mure som lodrette skiver.
Man sigtede efter, at bygningen fik karakter af enkelhed og
konstruktiv elegance. Tre arkitektoniske temaer udgjorde en
slags basis i formsproget: Bygningens regulære modulinddeling gav proportionerne en rytmisk ro, detaljernes enkelhed
understregede helheden, og de forskellige overfladers stoflighed
– blank mur, malet mur, rå beton, bræddebeklædning, natursten,
metal, glas – levendegjorde udtrykket.
Facadekompositionen blev et spil mellem rette linjer og flader,
mellem tyngde og lethed, mellem dynamik og ro.
Det horisontale hus med flugtende sternkanter, aflange murskiver, brudt af den brede, lodrette skorsten – en forlængelse
af den rumdannende pejs i opholdsstuen, hvor de store vinduer
med glas til gulv trak haven og udsigten ind i stuen – var en
populær udgave af den modernistiske villa.

12. DEN MODERNISTISKE VILLA
ANBEFALINGER
Bygningsdele og overflader Den modernistiske villas udtryk
er betinget af, at huset har en konstruktiv klarhed, og af, at
facadens forskellige elementer underordner sig helheden.
Det flade tag med det store udhæng skal fremstå som en
præcis skive, de bærende dragere og søjler skal være synlige,
de modulopdelte vinduesfacader er bundet til modulet, ind
gangsdørene har plane overflader og fremtræder som diskrete
facadeelementer, vægfladernes ensartede flader har samme
diskrete funktion.
Ændrer man tagformen, ignorerer man vinduesmodulet, tilføjer
man historistiske bygningsdetaljer, ja så ryger helheden. Den
modernistiske villas kvalitet er særdeles afhængig af, at dens
delelementer indordner sig helheden. Eventuelle ændringer
af bygningsdele og overflader skal foretages med indlevelse i
villaens helhedsudtryk.
Farvesætning med en stærk grafisk effekt blev undertiden
brugt til at fremhæve husets konstruktion. De sortmalede

vinduesrammer stod sammen med det mørke vinduesglas i en
stærk kontrast til den hvidmalede murflade. De mørke sternbrædder gav taget en lineær facadevirkning, medens farven
på tagudhængets beklædning fremkaldte en tredimensionel
skivevirkning. De bærende limtræsdragere markerede adskillelsen mellem husets lodrette og vandrette skiver.
Bygningsændringer og tilbygninger Den modernistiske
villa er i princippet fleksibel i forhold til bygningsændringer
og tilbygninger. Planens modulsystem kan forlænges eller
parallelforskydes, og konceptet i det modernistiske formsprog
bygger i forvejen på modulfaste gentagelser af facadeelementer. Det vanskelige og vigtige i en tilbygningsproces er at få
tilbygningen til at blive en fuldt integreret del af husets helhed;
især er det vigtigt at husets enkelhed bevares. Tilføjer man
huset nye arkitektoniske elementer, svækker man samtidig
styrken i husets oprindelige arkitektur.
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