BEDRE BYGGESKIK

Ca. 1915-1940

Landsforeningen Bedre Byggeskik blev stiftet i
1915, og var frem til 1947 med til at præge byggeriet i Danmark. Historicismen, der slog igennem i
1850'erne og prægede byggeriet frem til 1920'erne, blandede stilarter fra forskellige perioder og
hentede motiver uden for landets grænser, og det
var denne „stilforvirring”, der fra flere sider skabte
ønsket om en ny arkitektur, der tog udgangspunkt i
den hjemlige byggeskik.
Blandt de arkitekter, der var med til at skabe og
inspirere Landsforeningen, var de to præstesønner
fra henholdsvis Vedersø og Kloster, Martin Nyrop og
Ulrik Plesner, men også mange andre af samtidens
kulturpersoner, som Emma Gad og Johan
Skjoldborg, var fortalere for en nyfortolkning af den
danske byggeskik.
Foreningen udbredte sine tanker gennem blandt
andet kurser for bygmestre, udgivelse af typetegninger, samt en tegnehjælp, hvor man kunne få
tilrettet sine tegninger efter foreningens idealer, og
især i perioden op til slutningen af 1930'erne havde
den stor indflydelse på byggeriet i Danmark, og
således også i Ringkøbing, hvor den har præget de
gader der ligger umiddelbart op til den gamle
bymidte med de mange murermestervillaer, der er
bygget med inspiration fra Bedre Byggeskik.
Bedre Byggeskiks mål var, at husene skulle være
„enkle, hjemlige og smukke som de gamle huse”,
og man søgte en arkitektur, der i modsætning til
„stilforvirringen” var uden unødig og fordyrende
pynt. Husenes hovedform er enkel og kompakt, og
for villaernes vedkommende altid med udnyttet
overetage.
Det typiske Bedre Byggeskik-hus har ofte markante gavle og saddeltage med enkle gesimser, men i
Ringkøbing er det afvalmede tag med markante
gesimser, som bygmestrene kendte fra den ældre
vestjyske byggeskik, langt det almindeligste, og en
del af husene har en markant gavlkvist med
indgangsdøren. Husene er opført i rødt murværk og
med røde tage, og facaderne er velproportionerede
med en harmonisk og ofte symmetrisk placering af
vinduer og døre, og vinduesformatet er så vidt
muligt ens på alle facader.
Husene er præget af godt håndværk og gode
materialer, der sammen med den fornuftige
indretning og de smukke facader betyder at husene
stadig er blandt de mest eftertragtede.
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BEDRE BYGGESKIK

Anbefalinger

Bygningsdele og overflader. Bedre Byggeskikhusene er udført med stor håndværksmæssig
kvalitet i traditionel byggeteknik og -materialer, og
det er vigtigt, at dette håndværksmæssige præg
fastholdes og ikke brydes af moderne industrifremstillede materialer, da selv små ændringer kan
ødelægge den gennemtænkte arkitektur.
Facader. Bedre Byggeskik-husene i Ringkøbing er
opført i rødt murværk, og facadereparationer skal
udføres med sten, der har samme karakter som de
oprindelige.
Tag. Ved udskftning af tagsten skal der oplægges
nye vingetegl i gammelt format uden overfladebehandling, og tagrender skal udføres i Zink, lige som
gesimsens originale udformning skal bibeholdes,
da den er en væsentlig del af arkitekturen. Kvistene
er forskelligt udformet og skal udskiftes med
tilsvarende, lige som nye kviste skal tilpasses
husenes individuelle arkitektur. Ovenlys skal
udføres i støbejern som de oprindelige eller som
moderne ovenlysvinduer, der er tilpasset
bevaringsværdige huse og kun undtagelsesvist
som større ovenlysvinduer med redningsåbninger.
Vinduer. Vinduerne varierer i udformning, og ved
udskiftning skal den oprindelige opdeling og de
oprindelige dimensioner bibeholdes. Der skal
isættes traditionelle enkeltlags trævinduer med
kitfals, og varmesolering udført som koblede eller
indvendigt monterede forsatsrammer. Der er
termovinduer på markedet med spinkle sprosser
monteret på det yderste lag glas. Disse kan
benyttes som alternativ modsat almindelige
opsprodsede termoruder, der ikke må anvendes. I
huse, der er opført med rammer uden sprosser, kan
der benyttes termoruder og trekantede glaslister i
træ med samme profil som originale kitfalse.
Hjørnevinduer og andre vinduer fra slutningen af
perioden, der ikke er opdelt vandret må ikke
opdeles yderligere.
Facadedøre. Yderdørene, der er karakteristiske
for den enkelte ejendom, skal bibeholdes, og må
kun undtagelsesvist erstattes af nye, standardfremstillede modeller efter nærmere godkendelse.
Regler. Ovenstående krav er gældende i bevaringsområdet i Ringkøbing og i visse bevarende
lokalplaner, og anbefales fulgt i andre områder.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Ringkøbing-Skjern Kommune.
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