
BUNGALOWEN Ca. 1935-1940

Den internationale funktionalisme slog for alvor 
igennem i slutningen af 1920'erne med hvide, 
skarptskårne og enkle huse med flade tage, store 
vinduer og uden symmetri i facaderne. I 
Ringkøbing slog den ikke igennem i sin rene form, 
men i midten af 1930'erne blev der bygget mange 
bungalower, der er stærkt inspireret af funkisstilen, 
men i en mere afdæmpet udgave, som passede 
bedre til den vestjyske mentalitet.

Ordet bungalow er engelsk, og kommer af „bang-
la”, der på hindi betyder bengalsk, og betegner et 
lille indisk herberg eller sommerhus. Bungalow blev 
den engelske betegnelse for et lille, letbygget hus i 
en etage, bygget til europæere i Indien, men i 
Danmark dækker ordet i dag en bestemt, meget 
karakteristisk, bygningstype.

Den typiske bungalow er et næsten kvadratisk hus 
med høj kælder og mere eller mindre pyramidefor-
met tag. Ydervæggene er murede, og de kan være 
pudsede eller med facader af gule eller røde 
teglsten, eventuelt med vandrette bånd i kontrast-
farve.

Husene har ofte paptage med lav taghældning eller 
røde tegltage med lidt større hældning af hensyn til 
tætheden, og midt på taget sidder den karakteristi-
ske skorsten, der viser, at husene oprindeligt var 
uden fjernvarme.

Vinduerne er ofte opdelt i to eller tre lodrette 
rammer, men uden sprosser, og som regel er der 
hjørnevinduer som i de mere rendyrkede funkisvil-
laer. I enkelte huse har der oprindeligt været 
jernvinduer, der var tidens mest moderne løsning. 
Vinduerne er kun trukket få centimeter tilbage i 
forhold til facaden, og sålbænkene er udført i tynde 
klinker eller zink, så facaden fremstår flad og let.

Planløsningen er meget enkel, ofte med to stuer 
mod gaden, indgang og køkken mod nord og 
soveværelse mod haven. Den høje kælder er ofte 
lys og rummelig, men med ret lav lofthøjde.

Interiøret er enkelt med glatte pudslofter og 
parketgulve, med dog er der ofte fyldningsdøre og  
profilerede gerigter som i de mere traditionelle 
murermesterhuse fra samme periode. Det under-
streger på samme måde som de ofte ret traditionel-
le facadematerialer, at stilen nok skulle være 
moderne, men ikke mere end at man stadig følte 
sig hjemme i det nye hus.
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BUNGALOWEN Anbefalinger
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Husene er først og 
fremmest enkle og nøgterne, og det er vigtigt at 
respektere dette. Gør dem ikke "finere" med 
glaserede tagsten, dannebrogsvinduer eller 
dekorative detaljer. Husene er smukkest, når de 
står helt enkle, som de er tænkt.

Facaderne på både den murede og den 
pudsede bungalow fremtræder meget glatte uden 
dekorative detaljer, og det er vigtigt for helhedsind-
trykket at fastholde denne karakter.  

 Taget med det brede udhæng er et markant 
element i bungalowens arkitektur, og ved udskift-
ning skal man vælge samme materiale som det 
originale. Tagrender skal udføres i zink, og udhæn-
gets udformning må ikke ændres.

 Vinduesudskiftninger bør foretages i 
sammme materiale og opdeling som de originale. 
Især de pudsede bungalower har ofte haft spinkle 
jernvinduer, og det er i dag muligt at få nye, isolere-
de vinduer med samme profil. Alternativt kan der 
isættes træ/alu-vinduer med spinkle dimensioner. 
De murede bungalower har ofte haft tofarvede træ-
vinduer, som fremhæver det spinkle udtryk, og dis-
se bør udskiftes med tilsvarende nye vinduer i træ 
med traditionel opdeling i karm og ramme. 
Alternativt kan anvendes træ/alu-vinduer med di-
mensioner som de originale vinduer. 

 Yderdørene er enkelt udført og må 
ikke udskiftes med døre, som ikke passer til den 
enkle stil. 

Ved ombygning og tilbygning skal man tilstræbe 
lige så enkle løsninger som i det oprindelige hus. 
Mange bungalower har fra starten haft en smallere 
fløj bygget på hovedhuset i flugt med den ene faca-
de, og med samme taghældning og afvalmning 
som resten af huset. På den måde understreges tag-
fladen og den kubiske form. Skrå gavle bryder bun-
galowens enkle arkitektur. En tilbygning kan også 
udføres som en mindre udgave af hovedhuset, der 
kobles på et hjørne eller forbindes med en mellem-
gang med fladt tag.

Ovenstående krav er gældende i 
bevaringsområdet i Ringkøbing og i visse bevaren-
de lokalplaner, og anbefales fulgt i andre områder. 
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til 
Ringkøbing-Skjern Kommune.
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