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Kend din kulturskat
– og værdsæt den

Mange ældre huse i Svendborg Kommune undergår i disse år små og store
forandringer. Det skyldes blandt andet at stadig nye produkter introduceres
på byggemarkedet, samtidig med at strammere energikrav påvirker det
eksisterende byggeri – i form af mere energieffektive løsninger med nye
vinduer, udvendig isolering, solceller og nye varmesystemer.
Husejere er aktive medspillere i denne proces, idet de ændrer på egne huse
ved at tilføre dem både byggetekniske og energimæssige moderniseringer,
som forbedrer komforten i hverdagen. Og forhåbentligt gør husene mere
attraktive ved et fremtidigt salg.
Denne bog er et redskab til husejere, som bor i enfamiliehuse, der er opført
frem til omkring 1960 i Svendborg Kommune.
Bogen er tænkt som en hjælpende hånd til dig som husejer, med henblik på
bedre at kunne forstå dit hus og at kunne renovere huset på en måde, der
bevarer husets sjæl og sikrer den økonomiske værdi så vidt muligt.
Idéen er, at du på en let måde kan slå din hustype op og få mere viden om
hustypens oprindelige udtryk. Der er et afsnit under hver hustype, der sammenfatter hvordan du fremadrettet kan og bør foretage nænsomme renoveringer,
af såvel bygnings- som energimæssig art.
I bogen finder du et udvalg af udvalgte hustyper, der alle er enfamiliehuse og
som blandt andet kan findes i 19 af de 34 kulturmiljøer, Svendborg Kommune
har udpeget.
Hovedparten af enfamiliehuse i disse kulturmiljøer kan findes i denne bog som
type. Bogen kan dog også anvendes af husejere, der ikke har hus i et af disse
19 kulturmiljøer.
Ved alle stiltyperne er der henvisninger til link på nettet, hvor du kan læse mere
om byggestilen.

INDLEDNING
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Huse med kulturarv

indeholder en økonomisk gevinst

En undersøgelse1 af, hvad bygningens kulturarvsværdi betyder
for handelsværdierne af fast ejendom viser, at huse med høje
bevaringsværdier har handelsværdier, der ligger 30% højere
end huse uden.
I en anden undersøgelse2 har man
spurgt borgerne om kulturarven betyder noget? 82% af danskerne ønsker
en bolig med kulturarvsværdier – og
de 82% er indstillet på at betale en
højere husleje for disse værdier. 46%
mener, at kulturarven har stor betydning, når de vælger et sted at bo.
Skal husets værdi bevares og sikres
forudsætter det, at der passes på de
økonomiske værdier, som huset indeholder – at man passer på huset ud
fra dets præmisser og forudsætninger.
Det handler både om de materialer,
man tilfører huset, og de håndværkere, man anvender – at disse også har
sans for både detaljen og helheden.
Hensigten med denne bog er at hjælpe dig som husejeren.

skibene. Gulvbrædder og trærammer
til vinduer kom måske fra skovene på
Sydfyn. Lokale smedeværksteder og
jernstøberier producerede kakkelovne
og komfurer, beslag til vinduer og
døre m.m.
Efter 1960erne fremkom byggemarkeder med produkter fra både andre
landsdele og andre lande. I de eksisterende huse var de nye produktet ofte
fremmedelementer.
I dag fremstår ældre bygningerne kun
sjældent som da de blev opført. De
fleste huse har været udsat for en del
forandringer. Det kan være, at huset
er renoveret med nye materialer, f.eks.
nye malingsprodukter, nye vinduer og
yderdøre, fået nye tagbelægninger, har
fået tilbygninger og ombygninger.

Materialer
Denne bog vedrører huse i Svendborg
Kommune, som er opført før 1960.
Frem til det tidspunkt blev der bygget
huse overvejende af produkter og
materialer, der typisk var til stede i
lokalsamfundet, som træ, ler, natursten m.m..
Mursten og teglsten kom ofte fra
Stenstrup-området, men en del mursten, f.eks. flensborgsten, blev også
sejlet ind til Svendborg som ballast i
6
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Når forandringer på det enkelte hus
indtræffer, betyder det ikke blot noget
for den konkrete bygning. Det påvirker
også håndværksfagenes mulighed for
at praktisere deres faglige kunnen, når
tilstrækkeligt mange ændrer vedligeholdelsespraksis og materialer. For
eksempel mister tømrerne knowhow,

Eksempel på en typisk forandring

Før og efter: Da huset blev opført havde det stråtag.
I dag har samme hus fast pladetag.

Eksempel på en typisk forandring

Før og efter: Da huset blev opført havde det synligt bindingsværk og stråtag.
I dag fremstår huset med pudset mur.

le, da man etablerer Det Techniske
Selskabs Skole. Disse institutioner og
de håndværkere der kom ud derfra
påvirkede det danske byggeri, herunder det sydfynske.

når der bliver færre bygninger, der
konstrueres eller renoveres med bindingsværk, og tækkemændene mister
beskæftigelse, når der tækkes færre
tage med strå.

Hvor kom inspirationen fra
De forskellige stilarter, der præsenteres i denne bog, repræsenterer
forskellige perioder. Når man studerer
stilarternes konkrete udtryk i byggestil, viser det sig at hovedparten af de
enkelte stilperioder har flydende startog sluttidspunkter.
En skelsættende begivenhed i dansk
bygningskultur er etableringen af
Det kongelige Danske Kunstakademi
(1754). Fra 1771 blev der, udover
undervisning til kunstnere, også givet
undervisning til håndværkere. I 1857
får håndværkerne deres egen sko-

På skolen er man påvirket af internationale strømninger, og stilstudier. Som
reaktion på påvirkningen etableres
i starten af 1900-tallet bl.a. Byggeteknisk Skole og Den Danske Klasse,
begge med fokus på danske byggetraditioner og dansk kulturhistorie.
På samme skole blev der i 1875, som
det første sted i Danmark, oprettet
kurser for arkitekter. Dermed behøvede danske arkitekter ikke at rejse
udenlandsk for at få en uddannelse
som arkitekt.
De nye stilarter spredte sig fra disse
skoler i København til andre større
danske byer, herunder Svendborg.
Svendborgensere, der i slutning af
1800-tallet og starten af 1900-tallet
havde rejst i f.eks. Grækenland, Italien
eller England, kom også hjem med
inspiration til, hvordan deres hus
skulle bygges.
Omrejsende håndværkere og arkitekter, der var ”gået på valsen”, var med
deres viden og håndværksmæssige
kunnen også med til at forny og

udvikle byggestilen på Sydfyn.
En undersøgelse af opførelsesår for
bygninger med samme stilart på
Sydfyn, sammenlignet med områderne nord for indre by i København –
Østerbro, Hellerup og Gentofte, tyder
på, at der er et tidsmæssigt efterslæb
på mindst 10-15 år på anvendelsen af
samme byggestil på Sydfyn. Det drejer
sig især om stilarterne klassicismen,
historicismen og byggestilen i den nationalromantiske villa og palævillaen.
Nogle stilarter, som f.eks. skønvirke og
den modernistiske villa fra før 1960 vil
nogle fagkyndige måske savne i denne bog. Det skyldes at disse stilarter
har en overraskende lille repræsentation, både i og udenfor kulturmiljøerne i Svendborg Kommune. Derfor
indgår de ikke i denne bog.

Links til mere viden
http://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kommune-og-turisme/redskaber-i-planlaegningen/save/
1: ” Vores fælles kulturarv”,
Realdania, 2015.
2: ” Kulturarv en værdifuld ressource for
kommunens udvikling”, Kulturarvsstyrelsen og Realdania, 2005.
HUSE MED KULTURARV
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Bevaringsværdige huse

Links til mere viden

Mange ældre huse i Svendborg Kommune
er vurderet ud fra deres bevaringsværdi

http://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kommune-og-turisme/redskaber-i-planlaegningen/save/

Vurderingen er sket med afsæt i den internationalt anerkendte metode
SAVE*1. Der er 9 kategorier, og jo lavere nummer et hus har, jo større er
bevaringsværdierne.
Kategori 1 = Fredede bygninger
Kategori 2-3= Høj bevaringsværdi
Kategori 4-6 = Middel bevaringsværdi
Kategori 7-9 = Lav bevaringsværdi
Hvis huset i dag fremstår, som da det blev bygget (for mellem 40 til 150 år
siden) kan det i særlige tilfælde være fredningsværdigt. Men ofte har det
høj bevarings værdi (kategori 2 eller 3).
Kategori 2 og 3-bygninger er der ikke mange af i Svendborg.
Heller ikke i kulturmiljøerne. De fleste er i kategori 4 og 5.
I forbindelse med beslutningen af de 34 kulturmiljøer i Svendborg Kommune,
blev alle bygninger opført før 1970 vurderet ud fra SAVE-metode.

Bygningsforbedringsudvalget
Ejer du et hus der er SAVE-vurderet, og skal du i gang med udvendige vedligeholdelses- og restaureringsarbejder, bør du starte med at undersøge hos
Svendborg Kommune, om du kan søge støtte til opgaven i
Bygningsforbedringsudvalget.
*1. SAVE er en forkortelse af ” Survey of Architectural Values in the Environment.”
8
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Kulturmiljøer i Svendborg
Et kulturmiljø er defineret som et ”geografisk afgrænset område, der ved sin
fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling”.
3
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Sv. Kommune
1.

Stenskov Huse husmandskoloni

2.

Hesselagergård

3.

Ravsøre Fiskerleje

4.

Lundeborg, Sehesteds by

5.

Drejø

6.

A9 Hovedvejen

7.

Hvidkilde

8.

Stenstrup teglværkerne

9.

Skårup Seminarium

10. Ny Hesselager

9

11. Thurø færgested
12. Troense skipperby

17

13. Valdemar Slot

7

14. Landet

15

11

16

15. Ø. Skerninge og Ballen udskiftningslandskab
16. Ballen Åhavn

6
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17. Ollerup højskolerne

13

Links til mere viden
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Se hele listen med kulturmiljøer og beskrivelser af hvert enkelt kulturmiljø på

6

5

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/
hovedstruktur/kulturarv

Svendborg by
2
3

1
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14
13
15
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5
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9
4

12

17

1.

Falkenbjerg-området

2.

Caroline Amalielund og Ørkild

3.

Grev Schacks Vej

4.

Niels Hansens Vej

5.

Glentevej og Mågevej

6.

Institutionsmiljø ved Viebæltet

7.

Middelalderbyen

8.

Strandvejskvarteret

9.

Den Runde Lystbådehavn

10. Gasværkshavnen

11
10

11. Købmandsgården Baagøe & Riber i Kullinggade

16

13. Trafikhavn på Jessens Mole og Nordre Kaj

12. Værftshavnen på Frederiksø
14. Korn og Foderstof på Østre Havn
15. Færgehavn på Havnepladsen
16. Tåsingeoverfarten
17. Christiansminde udflugtssted

KULTURMILJØER I SVENDBORG
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Hustypens markante periode: Fra
1600 til slutningen af 1800-tallet

Bindingsværkshuset
Bor du i et hus med synligt bindingsværk, er huset ofte fra før
1900-tallet. Ligger huset i en landsby eller i det åbne land, har
husets oprindelige beboere typisk arbejdet i landbruget, eller
beboerne har haft opgaver, der var relateret til landbruget.

SH-226

Et særkende for egnen

Typisk vindue til denne hustype

Bindingsværkshuset varierer meget
i længde og indretning. Det mest
almindelige stuehus i bindingsværk
var et længehus med sadeltag uden
kviste.
Oprindeligt havde bindingsværkshuset
stråtag. Sydfyn er i dag kendt for sine
mange stråtækte bindingsværkshuse.
Har du et sådan hus, har du noget
helt særligt, som du skal være stolt af
– og skal passe godt på.

Husets størrelse

Det gamle vindue i det gamle hus er
med årene blevet skævt, men træet
er stadig godt, og med et tilpasset
fortsatsvindue giver det god komfort.
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Helt overordnet ligner små og store
bygninger i bindingsværk hinanden,
fordi de alle blev opført efter samme
konstruktionsprincip. Det betyder, at
de blev opført over en fælles skabelon
med godt to meter høje facader og
syv til otte meters højde til øverste del
af tagryggen.
Husets bredde er ofte syv til otte
meter, svarende til længden af de

gennemgående bjælker, der forbandt
facaderne. Husets størrelse er bestemt af antallet af fag. Et fag er det
område, der er mellem to stolper, inkl.
de læstolper, som forbinder stolperne
i dette område.

Husets detaljer
Om huset var fint eller simpelt kommer til udtryk gennem den håndværksmæssige udførelse og f.eks.
graden af detaljering på bygningsdele
og materialer. Detaljer, der i dag er
værd at værne om. De er en del af
husets historie og særkende.

Husets alder
En del bindingsværkshuse kan være
genopførte, altså ældre huse, der er
flyttet fra deres oprindelige plads i
forbindelse med landsbrugsreformen
og senere udskiftninger. Og dermed er
der bygningsmaterialer i huset, som
faktisk er ældre end husets registrerede opførelsesår.

Nænsom restaurering
-og energirenovering
De fleste bevarede bindingsværkshuse er ændret gennem
tiden. Ved restaurering er det
vigtigt at finde ind til husets
særlige karakter.

Isolering af bindingsværkshuset kan
ske med isolering på loftet, indvendig
isolering af ydervægge; og gulvet kan
graves ud og isoleres. Pas på med råd
og svamp.

Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
oprindelige karakter og dets bestanddele; og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk. F.eks. vil vinkelstuer
passe dårligt til bindingsværkshusets
oprindelige grundplan.

Vinduer

Hustypen er oprindeligt opført uden
isolering, og er måske inden for de
sidste 40-50 år blevet efterisoleret.

Hvis husets oprindelige vinduer er bevarede, bør du forsyne dem med forsatsrammer for at give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé
at skifte til energivinduer1) og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort. Du bør bibeholde det
oprindelige arkitektoniske udtryk, hvor
vinduerne har spinkle konstruktioner.
Koblede vinduer med sprosser i yderste
rammer og energivinduer inderst.

1)

Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/landbrug/gaardens_bygninger_1800_1850/.
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Bindingsværk

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under tag.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag,
f.eks. i forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør være i huset.
Der bør være fortsatsruder med energiglas.

Ydervægge

Bindingsværk med mursten i felterne. Ydervæg var
ikke isoleret.

Der bør være isoleret indvendigt, så den
udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion.

Der bør være isolering over bjælkelag (så de synlige bjælker
i stue, køkken m.m. er bevaret).

Kælder/krybekælder
findes ikke

...

...

Gulv mod jord

Ofte lerstampet gulv. Hvis der er gulvbrædder, var
der ingen isolering under disse.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspiben.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben,
der er på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
BINDINGSVÆRKSHUSET · Bevar din ejendoms særlige kendetegn og bo godt 11

Hustypens markante periode:
1850-1900

Stuehuset i 1800-tallet

Bor du på en gård, hvor stuehuset er opført i perioden fra midten
af 1800 til 1900, er stuehuset ofte en selvstændig bygning,
adskilt fra avlsbygningerne.

SH-226
DB-246

Da stuehuset på gården blev opført
var det ofte et symbol på velstand.
De nye stuehuse blev også adskilt fra
avlsbygningerne, og dyrene opholdt
sig ikke længere under samme tag
som beboerne.
Stuehuset blev bygget som længehus.
og tillige opført i mursten, i stedet for
som tidligere, i bindingsværk.

Husets materialer
Typiske vinduer til denne hustype

Stuehusene skulle gerne tage sig godt
ud fra vejen, og man anlagde f.eks.
en have med græsplæne og bede. De
større gårdejere lod sig inspirere af
herregårdene. Tiden bød på mange
smukke og store stuehuse.
Tagets belægning bestod oprindeligt
af betontagsten, røde tegl, skifer
eller strå. Ydervæggene i landhuset
var indtil ca. 1900 massive og består
af mursten. Vinduerne er som regel
opdelt lodret i to rammer, som for eksempel sprossede dannebrogsvinduer
med kitfals.

Husets indretning
Som led i de nye tider indeholdt stuehuset flere stuer; der var kakkelovne
og skorstene samt en velplejet have,
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hver for sig elementer, der udtrykte
øget velstand og status.
Særligt opholdsstuerne og køkkenet
var som regel rummelige.

En udfordret bygningstype
Som i slutningen af 1800-tallet står
landbruget også i nutiden overfor
store forandringer. Mange udlænger
bliver i disse år overflødige med den
moderne landbrugsdrift og skal enten
rives ned eller genanvendes.
Vi anbefaler at disse bygninger genanvendes til nye formål, så strukturen
af landbrugssamfundet bevares.
De murede stuehuse er ofte store,
med mange rum og god loftshøjde.
Derfor er de i dag oplagte at
genanvende til f.eks. institutioner,
kontorfaciliteter og møderum eller
som fritliggende boliger.

Nænsom restaurering
-og energirenovering
De fleste bevarede stuehuse
er ændrede gennem tiden. Ved
restaurering er det vigtigt at
finde ind til husets særlige
karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk. F.eks. vil vinkelstuer
og meget aflange rum passe dårligt til
stuehusets oprindelige udtryk.
Huset er oprindeligt opført uden isolering, måske er det inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isolering

af stuehuset kan ske med isolering på
loftet, indvendig isolering af ydervægge og isolering af stuegulvet.
Hvis stuehusets oprindelige vinduer
er bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer eller koblede rammer –
både for at holde på varmen og for at
give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé
at skifte til energivinduer og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort.
Du bør bibeholde det oprindelige
arkitektoniske udtryk, hvor vinduerne
har spinkle konstruktioner.

Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/landbrug/gaardens_bygninger_1850_1900/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Stuehuset 1800

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering på loftet.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag,
f.eks. i forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud.

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør være i huset.
Der bør være fortsatsruder med energiglas.

Ydervægge

Bindingsværk med mursten i felterne. Ydervæg var
ikke isoleret.

Der bør være isoleret indvendigt, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion. Der kan forekomme lerindskud ved etageadskillelse.

Der bør være isolering over bjælkelag (så de synlige bjælker
i stue, køkken m.m. er bevaret)

Hvis kælder / krybekælder

Hvis der er kælder, var der ingen isolering af denne.

Hvis der er kælder, bør kælderydervæg være udvendig
isoleret og afdrænet.

Gulv mod jord

Ofte lerstampet gulv. Hvis der er gulvbrædder, var
der ingen isolering under disse.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspiben.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
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Hustypens markante periode:
Midten af 1800-tallet til 1900

Stuehuset 1900-1950
DB-246

DB-244

Bor du på en gård, hvor stuehuset er opført i første halvdel af
1900-tallet, er stuehusene ofte stærkt symmetriske, typisk på
15-30 meters længde med 7-14 vinduer/dørfag.
På de store gårde ser man lange
stuehuse. Jo større gård, jo længere
stuehus og måske blev en første sal
tilføjet.

SH-226
DB-248

Oprindeligt havde stuehusene én etage med loft og facader med ensartede
vinduer. Det var udbredt på de store
stuehuse at fremhæve husets midte
eller indgangspartier med en fremskudt midtstillet frontkvist, eller blot
et refendmuret parti.

Husets konstruktion
Typiske vinduer til denne hustype

Stuehuset var typisk i 1½ plan, og
taget havde en hældning på 45-50°. I
gavlen var der halv valm eller helvalm.
Tagets belægning bestod af cement-

tagsten/ betontagsten, røde tegl eller
skifer. Ofte var der to symmetrisk
placerede skorstenspiber. Tagfladerne
er som regel ubrudte. Var der kviste
på taget var de ofte små og – selvfølgelig mindst to – som var symmetrisk
placerede.
Ydervæggene i stuehuset opført efter
år 1900 er ofte med hulmur. De nyere
stuehuse kan have ydervægge, hvor
væggene står som blankt murværk,
dvs. med synlige mursten.
Vinduerne er som regel opdelt lodret
som sprossede dannebrogsvinduer
med kitfals.

Husets indretning
I stuehuset var alle rum rektangulære.
Indretningen var forskellig alt efter
gårdens størrelse. På en større gård så
man gerne en forstue med en fin indgang og en bagindgang til bryggerset
– til folk og køkken. Boligen var i den
ene ende med to-tre stuer, kontor og
et par værelser.
Disse stuehuse fra første halvdel af
det 20. århundrede blev ofte opført af
lokale håndværkere.
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Nænsom restaurering
-og energirenovering
De fleste bevarede stuehuse
er ændrede gennem tiden. Ved
restaurering er det vigtigt at
finde ind til husets særlige
karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets

særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk. F.eks. vil vinkelstuer
og meget aflange rum passe dårligt til
stuehusets oprindelige udtryk.
Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske indenfor de sidste
40-50 år blevet efterisoleret.Isoleringen af stuehuset kan ske med isolering på loftet, indvendig isolering af
ydervægge og isolering af stuegulvet.
Hvis stuehusets oprindelige vinduer
er bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer eller koblede rammer
– både for at holde på varmen og for

Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/landbrug/gaardens_bygninger_1900_1950/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

at give bedre komfort. Hvis vinduerne
er skiftet ud til vinduer med termoruder, er det en god idé at skifte til energivinduer og derved spare yderligere
på energien og få en bedre komfort.
Du bør bibeholde det oprindelige
arkitektoniske udtryk, hvor vinduerne
har spinkle konstruktioner.

Stuehuset 1900

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under tag.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag,
f.eks. i forbindelse med udskiftning af tag.

Loft
Vinduer

Skunk og loftareal bør være isoleret.
1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør være i huset.
A) Hvis hulmur, bør denne være isoleret.

A) Hvis hulmur, ingen isolering.
Ydervægge

-----

----B) Hvis massiv væg, ingen isolering af ydervæg.

B) Der bør være forsatsvæg/isoleres indvendigt, så den
udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion. Der kan forekomme lerindskud som isolering i etageadskillelse.

Der bør være isolering over bjælkelag (så de synlige
bjælker i stue, køkken m.m. bevares).

Hvis kælder / krybekælder

Hvis der er kælder, var der ingen isolering af denne.

Hvis der er kælder, bør kælderydervæg være udvendig
isoleret.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvbrædder.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
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Hustypens markante periode:
1700-1940

Husmandens bolig
Bor du på en mindre landejendom, er det en del af landbrugssamfundets historie. Du bor i husmandens hus, som til midten af
1800-tallet ofte havde bolig og stald i samme bygning.
Frem til midten af 1800-tallet var
bolig og stald i samme bygning.
Fra midten af 1800-tallet adskilles
stuehus og stald, og man begyndte at
bygge boligen frit i forhold til avlsbygningerne, hvorved man fik meget
bedre hygiejne i boligen.

Husets konstruktion
Frem til slutningen af 1800-tallet blev
de fleste husmandsboliger, i lighed
med stedets øvrige bygninger, bygget
i bindingsværk. Derefter anvendte
man mursten i ydervæggen.
Huset er som regel ganske enkelt og
uden pynt, dog gerne med inspiration fra lokale gårde, f.eks. med en

SH-226

Typisk vindue til denne hustype
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rundbuekvist over hoveddøren eller
afstolpet bindingsværk, malet tavl
eller sokkel. Vinduerne er som regel
opdelt lodret som sprossede vinduer
med kitfals.
De ældste af disse huse har ofte lave
lofter, små rum og lavtsiddende bjælker på tværs. Alt dette giver husene
charme og en egen karakter, der er
værd at tage udgangspunkt i ved en
istandsættelse.

Husets indretning
De gamle stuehuse rummede som regel kun det mest nødvendige. Oprindeligt var stue og køkken ret små.

Nænsom restaurering
-og energirenovering
De fleste bevarede husmandshuse er ændret gennem tiden.
Ved restaurering er det vigtigt
at finde ind til husets særlige
karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste
bestanddele, og det kan være en idé
at genetablere nogle af de væsent-

ligste oprindelige træk. For eksempel
vil vinkelstuer passe dårligt til denne
hustype.

Du bør bibeholde det oprindelige
arkitektoniske udtryk, hvor vinduerne
har spinkle konstruktioner.

Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isolering
af bindingsværkshuset kan ske med
isolering på loftet, indvendig isolering
af ydervægge; og gulvet kan graves
ud og isoleres.
Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer – både for at holde på
varmen og for at give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé at
skifte til koblede vinduer og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort.

Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/landbrug/husmandsstedets_bygninger_1850_1899/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Husmandsbolig

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør bevares i huset.

Ydervægge

Bindingsværk eller murstens væg. Ydervæg ikke
isoleret.

Der bør være indvendig isolering, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion. Der kan forekomme lerindskud som isolering.

Der bør være isolering over bjælkelag (så de synlige bjælker
i stue, køkken m.m. er bevaret).

Hvis kælder / krybekælder

Hvis der er kælder, var der ingen isolering af denne.

Hvis der er kælder, bør kælderydervæg være udvendig
isoleret.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvbrædder.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
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Byhus
Hustypens markante periode:
1700-1940

Bor du i et ældre byhus, er det en del af byens historie, du bor i.
Begrebet byhus er en samlet betegnelse for den type huse, der
blev bygget i de lidt større byer i perioden fra midten af 1700tallet til 1940’erne.
Byhusene findes i stor stil i købstaden
Svendborg samt i stationsbyerne som
voksede frem i takt med anlæggelsen
af jernbanen mellem SvendborgFåborg, Svendborg-Nyborg og Svendborg-Odense.
I Svendborg byggede man normalt
byhuse med 1 eller 2 etager.

Husets materialer

DB-246
DB-244

Byhuset er ofte opført i kendte danske
materialer og med datidens afprøvede
byggeteknikker. Husene er bygget
med træ, mursten og teglsten. Vinduerne var f.eks. dannebrogvinduer med
kitfals.

Husrækken
giver gaden karakter
SH-226

Helheden af huse danner gadens
karakter. Svendborg og stationsbyerne
har gennem de sidste 100 år været
genstand for utallige forandringer.
Husenes arkitektur giver et indtryk af
tidens udvikling.
Gader og kvarterer repræsenterer
forskellige byggetraditioner og måder
at bo og indrette sig på.

Typiske vinduer til denne hustype
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Historien i detaljerne
Det er ofte en stor glæde at lære sit
hus bedre at kende. Tager du dig tid til
at kigge godt efter, opdager du sikkert
mange spændende detaljer. Det kan
f.eks. være byhusets udsmykning og
ornamentik – figurer, mønstre eller
tegninger på bygningen.
Bygningernes arkitektur kan være
betinget af gadens forløb, af en park,
af naboens hus, af vores private liv.
Husenes arkitektur afspejler det
verdensbillede og de symboler, som
var fremherskende, da husene blev
byggede.

Nænsom restaurering

Få mere viden

-og energirenovering

http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf
”Byhuset” af Søren Vadstrup, Lindhardt og
Ringhof, 2014

De fleste ældre byhuse er ændret væsentligt gennem tiden. Ved
restaurering er det vigtigt at finde ind til husets særlige karakter.

Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at

genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk. Byhuset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske
inden for de sidste 40-50 år blevet
efterisoleret. Isolering af byhuset kan
ske med isolering på loftet, indvendig

isolering af ydervægge og isolering
under gulvet. Hvis husets oprindelige
vinduer er bevarede, bør du forsyne
dem med forsatsrammer – både for at
holde på varmen og for at give bedre
komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé at
skifte til koblede vinduer med energivinduer og derved spare yderligere på
energien og få en bedre komfort. Du
bør bibeholde det oprindelige arkitektoniske udtryk, hvor vinduerne har
spinkle konstruktioner.

Byhus

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under tag.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud som isolering på
loftet.

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør være i huset.

Ingen isolering under tag.

Hvis der er hulmur bør denne være isoleret.

-----

----

Hvis der er massiv væg, var der ingen isolering af
denne.

Der bør være indvendig isolering, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud i
etageadskillelse.

Der bør være isolering over bjælkelag (så de synlige bjælker
i stue, køkken m.m. er bevaret).

Hvis kælder / krybekælder

Hvis kælder var der ingen isolering af denne.

Hvis der er kælder, bør kælderydervæg være udvendig
isoleret.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvbrædder.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares

Ydervægge
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Hustypens markante periode:
1850-1930

DB-246
DB-244

Klassicistisk villa

SH-226

Denne villatype ligger typisk i et villakvarter, der er anlagt fra
anden halvdel af 1800-tallet og frem til omkring 1930’erne.

DB-248

Inspiration til husets form

DB-3612

DB-3615

Typiske vinduer til denne hustype

Da huset blev opført, ønskede bygherren typisk at markere sig overfor sine
omgivelser, idet der er meget fokus på
stil og udseende. Med hustypen signalerede bygherren udsyn til det store
Europa – til den klassiske kultur.
Inden for denne hustype repræsenterer hver at disse bygninger en unikbygningshistorie. I samtiden påvirkede
de stilmæssigt andre byggerier, der
blev opført i samme område og andre
steder i Svendborg.

Husets udtryk
Bygningen udtrykker overordnet
enkelthed og smuk proportionering.
Bygningen består af enkle, geometriske volumener (rumfang), der er
symmetriske om en centerakse. Bygningerne er designet ud fra stramme
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regler inspireret af antikken. Der var
taget stor hensyn til tagets proportioner. F.eks. var vinduesstørrelser og
vinduernes placering i facaden, altid
den samme facadehøjden i forhold
til tagfladen eller et rums længde,
bredde og højde var ligeledes, for at
fastholde bygningens karakterer bør
disse forhold respekteres.
I den klassicistiske villa er midterparti ofte trukket frem fra facaden og
foroven afsluttet med en flad gavltrekant. Udsmykningen omkring døre og
vinduer er ofte enkel, og vinduesformaterne på den enkelte etage er ens.
Facaden kan være prydet med søjler
af græsk tilsnit. Enten er de fritstående og danner en loggia (buegang
båret af søjler eller piller), eller de
udgør en del af selve facadevæggen.

Nænsom restaurering
-og energirenovering

De fleste villaer er ændret gennem tiden. Ved restaurering
er det vigtigt at finde ind til husets særlige karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.
Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isolering
af huset kan ske med isolering på loftet, indvendig isolering af ydervægge
og isolering under gulvet.

Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer eller koblede rammer –
både for at holde på varmen og for at
give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé
at skifte til energivinduer og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort.
Du bør bibeholde det oprindelige
arkitektoniske udtryk, hvor vinduerne
har spinkle konstruktioner.

Links til mere viden
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf
http://www.bygningskultur2015.dk/
typeblade/enfamiliehuse/det_nyklassicistiske_hus/

Klassicistisk villa

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud mellem etagerne.

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør bevares i huset.

Hvis hulmur, ingen isolering i denne.

Hvis hvis der er hulmur, bør denne isoleres.

-----

-----

Hvis der er massiv væg, var ingen isolering af
denne.

Der bør isoleres indvendigt, så den udvendige arkitektur er
bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud i
etageadskillelse.

Der bør være isolering i bjælkelaget.

Hvis kælder / krybekælder

Hvis der er kælder bør kælervæg isoleres.

Hvis der er kælder, kælderydervæg være udvendig isoleres.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvet.

Der bør isoleres under gulv.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den derl af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.

Ydervægge
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Hustypens markante periode:
Slutning af 1800-tallet til 1930

DB-246
DB-244

Historicistisk villa
Bor du i denne type villa, ligger den typisk i villakvarterer anlagt
i perioden fra slutningen af 1800-tallet til 1930’erne.

SH-226
DB-2420

Typiske vinduer til denne hustype
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Inspiration til husets form
Husets signalværdi var vigtigt. I disse
huse er der meget fokus på stil og
udseende. Med dette hus har bygherre ønsket at signalere et tilknytningsforhold til det antikke Grækenland
eller til Italien. Inspirationskilderne var
forskellige afhængig af bygherrens og
arkitektens præferencer.

Husets udtryk

midetag, forskellige tagtyper med
forskellige hældninger eller forskellige
bygningselementer, hvor fokus ikke er
på det symmetriske.
Døre og vinduer kan være indrammede, træværket kan være dekoreret,
der kan være gesimsbånd, facadeornamenter, karnapper, mønstermurværk m.m.

Udsmykningen af facaden og det
individuelle udtryk var vigtig for det
De enkelte huse kan have inspiration
historicistiske hus. Forbilledernes brug
og elementer fra flere forskellige stilaf natursten som marmor, granit og
arter, som blev blandet. Bygningskropsandsten var økonomisk krævende,
pene var ikke udformet med henblik
så man gik nye veje. Facadestuk
på symmetri, men i en art charmeog afstøbninger i beton erstattede
rende knopskydning. Bygningen kan
natursten.
have et lille tårn med et lavt pyra-

Nænsom restaurering -og energirenovering
De fleste villaer er ændret
gennem tiden. Ved restaurering er det vigtigt at finde ind
til husets særlige karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.

Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isoleringen af huset kan ske med isolering på
loftet, indvendig isolering af ydervægge og isolering under gulvet
Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer eller koblede rammer –
både for at holde på varmen og for at
give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer

med termoruder, er det en god idé
at skifte til energivinduer og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort. Du bør bibeholde det
oprindelige arkitektoniske udtryk, hvor
vinduerne har spinkle konstruktioner.
Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/historicistisk_villa/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Historicistisk villa

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag,
f.eks. i forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud mellem etagerne.

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør bevares i huset.

Hvis hulmur, ingen isolering i denne.

Hvis der er hulmur, isoleres denne.

-----

--------

Hvis der er massiv væg, var der ingen isolering af
denne.

Der bør være isoleres indvendigt, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud.

Isolering i eller under bjælkelag.

Hvis kælder / krybekælder

Hvis kælder var der ingen isolering af denne.

Hvis der er kælder, bør kælderydervæg isoleres.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvet.

Der bør isoleres under gulv.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.

Ydervægge
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Hustypens markante periode: Slutningen af 1800-tallet til 1930’erne

Nationalromantisk villa
Denne type er opført i slutningen af 1800-tallet til 1930’erne.

Inspiration til husets form
Den nationalromantiske villa skulle
være individuel og stemningsfuld –
her fandt man motiver i det hjemlige.
Referencen var det landlige bindingsværkshus, de malede svenske træhuse, norske stavkirker, danske middelalderborge og vestjyske strandgårde.
DB-246
DB-244

SH-226
DB-2420

Med fokus på stil og husets udseende
markerede bygherre og arkitekt sig
over for deres omgivelser.
Den nationalromantiske villa er udtryk
for, at man i perioden eksperimenterede med at sammensætte de forskellige murværkstyper i samme bygning.
I bygningen fremhævedes særlige
detaljer som udskårne bindingsværkspartier og røde teglsten.

Husets udtryk

Typiske vinduer til denne hustype
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Den nationalromantiske villa har ofte
udskårne trægavle, sokler udført i
kampesten, dørhåndtag med dyremotiver og rustikke bjælkelofter
indvendigt. Gennem huset udstillede
man det gode håndværk, den flotte
konstruktion og brugen af nordisk
materiale som røde teglsten, kalket

murværk og især træværket i tagudhænget. Vinduerne var småsprossede
og udført med kitfalse. Formaterne
varierede, ligesom vinduesoverliggere
kan være murstik i store cirkelslag
eller flade granitbjælker.
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.

Nænsom restaurering
-og energirenovering

De fleste villaer er ændret gennem tiden. Ved restaurering er
det vigtigt at finde ind til villaens særlige karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk. Huset er oprindeligt
opført uden isolering, måske er det
indenfor de sidste 40-50 år blevet
efterisoleret. Isoleringen af huset kan
ske med isolering på loftet, indvendig
isolering af ydervægge og isolering
under gulvet. Hvis husets oprindelige
vinduer er bevarede, bør du forsyne
dem med forsatsrammer – både for
at holde på varmen og for at give
bedre komfort. Hvis vinduerne er

skiftet ud til vinduer med termoruder,
er det en god idé at skifte til koblede
vinduer med energiruder og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort. Du bør bibeholde det
oprindelige arkitektoniske udtryk, hvor
vinduerne har spinkle konstruktioner.

Links til mere viden
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/den_nationalromantiske_villa/

Nationalromatisk villa

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud mellem etagerne.

Skunk og loftareal bør isoleres.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør bevares i huset.

Hvis hulmur, ingen isolering i denne.

Hvis der er hulmur, bør denne isoleres.

-----

---------

Hvis der er massiv væg, var der ingen isolering af
denne.

Der bør være isoleres, så den udvendige arkitektur er
bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud.

Der bør være forsatsruder med energiglas.

Hvis kælder / krybekælder

Hvis kælder var der ingen isolering af denne.

Hvis der er kælder, bør kælderydervæg isoleres.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvet.

Under gulvet isolereres.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.

Ydervægge
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Hustypens markante periode:
1860-1930

DB-246
DB-244

Palævilla
Bor du i en villa som denne, ligger den ofte i et villakvarter, der er
anlagt fra anden halvdel af 1800-tallet og ind i 1900-tallet.

SH-226

Inspiration til husets form
Palæstil har elementer fra rokoko og
klassicisme. Pudsede facader, medaljoner, guirlander, karnapper og kvaderpuds på hjørner er karakteristisk.

DB-2420

Husets udtryk

Typiske vinduer til denne hustype
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Denne villatype har mindst to etager.
I nogle tilfælde kan der være flade
tage med attika. Denne krones af
en svagt fremspringende gesims og
kan inddeles i felter ved hjælp af
pilastre. Villaen har ofte mansardtag,
med næsten lodret hældning, hvilket

giver en fuld etage på første sal. Over
mansardetagen var der oprindeligt et
uudnyttet loftsrum under et sadeltag.
Tagets belægning består af sortglaserede eller røde tegl.
Et hus som dette har sin egen bygningshistorie, og er inspireret af tilsvarende byggerier, især i det nordlige
København.
Huset skal markere sig overfor sine
omgivelser med sit fokus på stil og
udseende.

Nænsom restaurering
-og energirenovering
De fleste villaer er ændret
gennem tiden. Ved restaurering er det vigtigt at finde ind
til husets særlige karakter.

Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer – både for at holde på
varmen og for at give bedre komfort.

Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk. Huset er oprindeligt
opført uden isolering, måske er det
indenfor de sidste 40-50 år blevet
efterisoleret. Isoleringen af huset kan
ske med isolering på loftet, indvendig
isolering af ydervægge og isolering
under gulvet.

Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé at
skifte til koblede vinduer med energivinduer og derved spare yderligere på
energien og få en bedre komfort. Du
bør bibeholde det oprindelige arkitektoniske udtryk, hvor vinduerne har
spinkle konstruktioner.
Links til mere viden
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Palævilla

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud mellem etagerne.

Skunk og loftareal isoleres.
De oprindelige trærammer af kernetræ bør bevares i huset.

Vinduer

1 lag glas med træramme.
Der bør være forsatsruder med energiglas.
Hvis hulmur, ingen isolering i denne.

Hvis der er hulmur, bør denne isoleres.

-----

---------

Hvis der er massiv væg, var der ingen isolering af
denne.

Der bør være indvendig isolering, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud.

Isolering i eller under bjælkelag.

Hvis kælder / krybekælder

Hvis der er kælder, var der ingen isolering af denne. Hvis der er kælder, bør kælderydervæg isoleres.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvet.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.

Ydervægge
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Hustypens markante periode: Slutningen af 1800-tallet til 1930erne

Cottagevilla
Bor du i et af disse huse, bor du i et hus der ofte kaldes cottage.
Bor du i denne type villa, ligger den
typisk i et villakvarter, der er anlagt fra
anden halvdel af 1800-tallet og frem
til omkring 1940erne.

Inspirationen
til husets form

DB-2420

Da huset blev opført, ønskede bygherre at markere noget overfor sine
omgivelser, idet der er meget fokus på
stil og udseende.
Denne hustype er inspireret af landlige engelske beboelser.

Husets udtryk
Typisk vindue til denne hustype
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Bygningen har enkle konstruktioner
og tydeligt præg af solidt håndværk.
Ofte er bygningerne sammensatte af
flere bygningskroppe, som tilpasser
sig terrænet, i vinkler eller parallelt
forskudt, suppleret med bygningsmæssige knopskud i form af karnap-

per, tagkviste og udhuse. Ofte er der
en synlig pejseskorsten i facaden.
Bygningerne har enkle materialevalg,
og de gedigne bygningsdetaljer udstråler en glæde ved det traditionelle
håndværk. Byggestilen forekommer
mere beskeden end andre bygningstyper fra samme periode, som f.eks. det
prangende palæbyggeri, men stiller
høje krav til det håndværksmæssige
og en gennemgribende æstetik vedrørende facaden.
Dele af bygningen kan have lånt
elementer fra såvel murermesterhuset
som funkis-villaen.
Cottagevillaen er blandt andet kendetegnet ved synlig skorsten, blandingen af små og store vinduer, runde
og firkantede vinduer, karnapper og
fremskudte vinduer.

Nænsom restaurering -og energirenovering
En cottagevilla kan være ændret over tid. Ved restaurering
er det vigtigt at finde ind til
husets særlige karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele. Det kan være en god idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.
Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isolering
af huset kan ske med isolering af
loftet eller under tag.
Hvis der er hulmur, kan denne isoleres
alternativt indvendig isolering af ydervægge og isolering under gulvet.

Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer – både for at holde på
varmen og for at give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé at
skifte til koblede vinduer med energivinduer og derved spare yderligere på
energien og få en bedre komfort.

Links til mere viden
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/cottage_villaen/

Du bør bibeholde det oprindelige
arkitektoniske udtryk.

Cottagevilla

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Ingen isolering under taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud mellem etagerne.

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør bevares i huset.

A) Hvis hulmur, ingen isolering i denne.

A) Hvis der er hulmur, isoleres denne.

-----

--------

B) Hvis der er massiv væg, var der ingen isolering
af denne.

B) Der bør være isoleres indvendigt, så den udvendige
arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud.

Isolering i eller under bjælkelag.

Hvis kælder / krybekælder

Hvis kælder var der ingen isolering af denne.

Hvis der er kælder, bør kælderydervæg isoleres

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvet.

Der bør isoleres under gulv.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares

Ydervægge
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Hustypens markante periode:
1920-1950

Murermesterhuset
Bor du i denne type hus, kaldes det ofte et murermesterhus.
Denne hustype er opført fra 1915 og frem til 1950. Det findes i
mange varianter i form og størrelse, men de fleste var i halvanden plan.

DB-3612

DB-3615

FK-200

”Bedre Byggeskik”opstod i1915,
ledsaget af ordningen ”Tegningshjælpen”. Arkitekter designede huse, der
var godt proportionerede og anvendte
materialet, der viste respekt overfor
traditionen med simple og enkle
detaljer.
Da murermesterhuset blev opført, var
idealet det enkle og smukke, og at
indretningen var praktisk og tidssvarende.

Murermesterhuse har ofte hulmur.
Ydervæggene består som regel af
røde mursten. De kan dog også findes
i gule mursten. Øverst afsluttes facaden ofte med en gesims, som markerer overgangen til taget.
Kældervæggene over jordoverfladen
kan være en 1½-stens massiv murstenvæg eller beton.

Husets konstruktion

Typiske vinduer til denne hustype

Murermesterhuset er et produkt
af”Bedre Byggeskik”, der især havde
fokus på forholdet mellem facaden og
taget, vinduernes størrelse i forhold til
facaden og ikke mindst deres placering i facaden.
Tagbeklædningen er enten naturskifer
eller teglsten. Taget har en hældning
på 45°-60°. I gavlene har taget ofte
halv valm.
Facaderne er opført i blank mur med
røde teglsten eller en glatpudset
overflade, der er kalket. Det gælder
også for facadernes udsmykning,
der begrænser sig til taggesims og
hjørnekvader.
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Under jordoverfladen vil kældervæggene være af beton støbt mod jord
uden jern. Da betonen er i direkte
kontakt med jorden udenfor, vil den
som regel være fugtig. Der kan også
være krybekælder.
Huset fremstår som stilfærdig saglighed, præget af solide håndværkstraditioner opført med enkle materialer.

Nænsom restaurering-og energirenovering
De fleste murermesterhuse er
ændrede gennem tiden. Ved
restaurering er det vigtigt at
finde ind til husets særlige
karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.
Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret.

Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer – både for at holde på
varmen og for at give bedre komfort.

Isolering af huset kan ske med isolering på loftet, hvis der er hulmur kan
denne isoleres alternativt indvendig
isolering af ydervægge og isolering
under gulvet.

Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé
at skifte til energivinduer og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort.

Du bør bibeholde det oprindelige
arkitektoniske udtryk, hvor vinduerne
har spinkle konstruktioner.
Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/bedre_byggeskik/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Murermesterhus

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Flest bygninger blev i perioden opført næsten uden Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
isolering under taget.
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

I slutningen af perioden kan der forekomme bygninger med isolering af taget.

Skunk og loftareal bør være isoleret.

Vinduer

Der kan forekomme lerindskud mellem etagerne

De oprindelige trærammer af kernetræ bør være i huset.

Ydervægge

Hvis hulmur, ingen isolering i denne.
----Hvis massiv væg ingen isolering af denne.

Hvis der er hulmur, bør denne isoleres.
----------Der bør etableres indvendig isolering, så den udvendige
arkitektur er bevaret.

Etageadskillelse

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud.

Hvis kælder / krybekælder

Hvis der er kælder, var der ingen isolering af denne. Kælderydervæg isoleres og afdrænes.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulvet.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
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Funkisbungalow
Disse spændende huse fra
midten af 1920’erne er relativt
sjældne i Svendborg.
Arkitekten har ofte haft fokus
på brugen af den funktionelle
beton og det kubistiske udtryk.

Hustypens markante periode:
1920-1955

Bungalowens konstruktion
Disse huse har teglstensmure med
skjulte indbyggede jerndragere, som
kan bære det tunge murværk ovenover de store vinduesåbninger.

FK-100

FK-200

Typiske vinduer til denne hustype

Netop friheden til at placere vinduer
og altaner i facaden efter rent funktionelle krav som lys og udsigt er en
central idé i dette husbyggeri, som det
blev udviklet fra 1920’erne.
Bygningerne har to karakteristiske arkitektoniske elementer: Grundplanens
kvadratiske form og pyramidetaget
med lav taghældning på 15°, eller
fladt tag.

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.
Bygningen er opført i teglsten, der
kan være pudset og malet eller står
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.
Karakteristiske hjørnevinduer med
store glaspartier som giver meget
dagslys til rummene. Vinduerne havde
typisk stålkarme og -rammer.
Tagets beskedne taghældning hindrer
en praktisk udnyttelse af tagrummet
og derfor er husets stueplan hævet
op over terræn, så der kan blive plads
til kælder med vinduer. Den forøgede
facadehøjde giver en god effekt på
husets kubistiske udtryk.
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Nænsom restaurering -og energirenovering
Et funkishus kan være ændret
over tid. Ved restaurering er
det vigtigt at finde ind til husets særlige karakter.

varmen og for at give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé
at skifte til energivinduer og derved
spare yderligere på energien og få en
bedre komfort. Du bør bibeholde det
oprindelige arkitektoniske udtryk.

Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.

af huset kan ske med isolering af loftet eller under tag, (hvis det er faldt),
hvis der er hulmur kan denne isoleres,
eller alternativt indvendig isolering af
ydervægge og isolering under gulvet.

Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isolering

Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer – både for at holde på

Funkisbungalow

Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/funkisvilla/
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/funkisbungalow/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres
Flest bygninger blev i perioden opført uden isolering under taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres på loft, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Under tag

I slutningen af perioden kan der forekomme bygninger med isolering af taget.

Loft

Der kan forekomme lerindskud mellem etagerne.

Hvis der er loft bør skunk og loftareal være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med stålramme.

Vinduerne bør bevares, men glasset erstattes med energiglas.
Supplerende bør der være monteret forsatsruder.

Ydervægge

Hvis der er hulmur, var der ingen isolering i denne.
----Hvis der er massiv væg, var der ingen isolering af
denne.

Hvis der er hulmur, isoleres denne.
-------Der bør være indvendig isolering, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Etageadskillelse

Lavet som tømmerkonstruktion, eller beton.

Evt. hulrum i etageadskillelsen bør være efterisoleret.

Hvis kælder / krybekælder

Ingen isolering af kælder.

Der bør være isolering af kælderydervæg.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulv.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
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Hustypens markante periode:
1930-1950’erne

Dansk funktionel villa
Bor du i et af disse huse, bor du i et hus, hvor arkitekten har haft
fokus på det funktionelle. Det skulle være nemt, og lyset havde
stor betydning.

FK-100

FK-200

Typiske vinduer til denne hustype
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Villaens vinduer og især altaner er
placeret efter sol og udsigt. Skorstenen kan være placeret fremme
i facaden. Huset kan bestå af flere,
bygningskroppe i forskellige størrelser,
sammensat så de tilpassede sig terrænet optimalt, diagonalt på grunden,
om det skulle være.

en forfinet materialevirkning. Murværket kan fremstå som kalket puds eller
i blank mur med blødstrøgne sten i
deres diskrete farvespil.

Taget er teglbelagt, og man benytter
både lave og stejle hældningsgrader.
En detalje som tagfoden blev dyrket
ihærdigt med variationer fra tagfod
Husets tværsnit kan være asymmetrisk uden udhæng til en beskeden muret
gesims, til tagudhæng med synlige
med en stor tagflade til den ene side
spær eller et udhæng med vandret,
og en lille til den anden. Opholdsstupudset underside. Vinduerne kan have
en er husets største rum, hvor der er
forskellige formater og asymmetriske
let adgang til terrasse og have.
Det er funktionen, der giver det smuk- placeringer, men facaden skal fremstå
ke udtryk – ”less is more!”. Enkelhe- roligt og som en helhed i balance.
den betød omhu med den udførelsen Den funktionelle tradition sigter efter
af bygningsdetaljerne, så de fremstod et tidsløst, udtryk.
diskrete og elegante. Man tilstræbte

Nænsom restaurering
-og energirenovering
En villa kan være ændret over
tid. Ved restaurering er det
vigtigt at finde ind til husets
særlige karakter.

til vinduer med termoruder, er det en
god idé at skifte til koblede vinduer
med energivinduer og derved spare
yderligere på energien og få en bedre
komfort.

Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste bestanddele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.
Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isolering

Funktionel villa
Under tag

Du bør bibeholde det oprindelige
arkitektoniske udtryk.
af huset kan ske med isolering af
loftet, hulmur kan isoleres og isolering
under gulvet. Hvis husets oprindelige
vinduer er bevarede, bør du forsyne
dem med forsatsrammer – både for at
holde på varmen og for at give bedre
komfort. Hvis vinduerne er skiftet ud

Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/den_danske_funktionelle_villa/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres
Flest bygninger blev i perioden opført uden isolering under taget.
Bygninger fra 1940erne kan være opført med
isolering på loftet.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag,
f.eks. i forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

Der kan forekomme lerindskud,mellem etagerne

Skunk og loftareal isoleres.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

Vinduerne bør bevares, men glasset erstattes med energiglas. Supplerende kan monteres forsatsruder.

Ydervægge

A) Hvis der er hulmur, var der ingen isolering i
denne
----B) Hvis der er massiv væg, var der ingen isolering
af denne.

A) Hvis der er hulmur, bør denne isoleres.
----------B) Der bør være indvendig isolering, så den udvendige
arkitektur er bevaret.

Etageadskillelse

Lavet som tømmerkonstruktion med lerindskud.

Isolering i eller under bjælkelag.

Hvis kælder / krybekælder

Ingen isolering af kælder.

Der bør være isolering af kælderydervæg.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulv.

Under gulvet bør der isolereres.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenen, der er på
loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
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Hustypens markante periode:
1938-1958

Statslånshus
I statslånshuset har bygherren haft fokus på at minimere
materialeforbruget og anvende tidens nye superfunktionelle
planløsninger uden spildplads.
Husene blev opført i perioden 1938 til
slutningen af 1950erne med statslån.
Denne ordning satte nogle begrænsninger på huset. For eksempel at
grundarealet skulle være på max.
100-110 m2, at der skulle være toilet
i huset, og at køkkenet skulle være på
mindst 6 m2.
Husene er bygget med periodens billigere byggematerialer som mursten,
gasbeton og let klinkebeton.

FK-100

FK-200

Typiske vinduer til denne hustype

Hvis huset er bygget af mursten, er
der hulmur.
Ordningen med statslånshuse fungerede fra 1938 og frem til 1958. Der
var stort fokus på udviklingen af nye
ideer, og der blev afholdt arkitektkonkurrencer om udvikle 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 enkelhed i udtrykket.
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Statslånshusets udtryk
Husene kendetegnes af en beskeden
facadehøjde og en tagkonstruktion
med lav taghældning. Det var en
normal måde at reducere materialeforbruget på.
Som noget nyt i tidens byggeri var der
gitterspær eller skrå lofter. Taget er af
tegl eller eternit.
Er der terrænfald på grunden, kan
huset have mindre niveauforskelle i
huset, dvs. forskudte planer. Dette var
med til at minimere gangarealerne.
Bygningsdetaljer som sålbænke, vindskeder m.v. havde generelt et enkelt
og diskret udtryk.
Cykler og brændsel var placeret i kælderen, der ofte kun var under en del
af huset. Eller man havde et tilbygget
udhus i beskeden størrelse. Udhuse
placeret i forlængelse af taget på
hovedhuset, blev et nyt og populært
element.

Nænsom restaurering -og energirenovering
Denne hustype kan være ændret over tid. Ved restaurering
er det vigtigt at finde ind til
husets særlige karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste be-

standdele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.
Huset er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden for de sidste
40-50 år blevet efterisoleret. Isolering
af huset kan ske med isolering af
loftet, hulmur kan isoleres og isolering
under gulvet.

Hvis husets oprindelige vinduer er
bevarede, bør du forsyne dem med
forsatsrammer – både for at holde på
varmen og for at give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé at
skifte til koblede vinduer med energivinduer og derved spare yderligere på
energien og få en bedre komfort. Du
bør bibeholde det oprindelige arkitektoniske udtryk.

Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/statslaanshuset/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Statslånshus

Under tag

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres
Flest bygninger blev i perioden opført uden isolering under taget.
Bygninger fra 1940erne kan være opført med
isolering af taget.

Isolering i forbindelse med udskiftning af tag eller hvis
tagetagen udnyttes.

Loft

Der var lovkrav om mindst to cm isolering på loftet. Loftareal bør være isoleret.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

Vinduerne bør bevares, men glasset erstattes med energiglas.
Supplerende bør der være monteret forsatsruder.

Ydervægge

Der er hulmur, men den var ikke isoleret.

Isolering af hulmur.
----------Der bør være indvendig isolering, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Bjælkelag

Lavet som tømmerkonstruktion.

Isolering i eller under bjælkelag.

Hvis kælder / krybekælder

Ingen isolering af kælder.

Gulv mod jord

Ingen isolering under gulv.

Under gulvet bør der være isolereret.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares

Er der fuld kælder, bør denne være isoleret indvendigt.
Alternativt kan kælderydervæg isoleres udvendigt.
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Hustypens markante periode:
1950’erne

Murermestervilla
fra 1950erne

Murermestervillaen, der er opført fra 1950erne, er en af de
mest udbredte hustyper i Svendborg.

FK-100

FK-200

Typiske vinduer til denne hustype
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De populære murermestervillaer fra
1950’erne blev bygget med halvanden etage, opført i teglsten og med
tegltag.
Taget er markant og udformet som
en hanebåndsspær konstruktion med
ca. 45 ° hældning og med synlige
spær i udhæng. Taget har fald til de to
facader.
Ydervægge er mursten, som ofte er
blødstrøgen, den gule gerne flammet
og den røde i en klar rød farve. Der er
hulmur. Fugerne var trukket lidt tilbage for at fremhæve stenenes rustikke
stoflighed, der er en stærk kontrast til
det malede træværk. Kontrasten mel-

lem de røde mure og de hvidmalede
vinduer, tagspær og jernrækværk er et
populært tema.
I gavlene kan vinduer og døre være
placeret i en regulær symmetrisk
orden, mens længefacaden er komponeret mere frit.
Facaden kan også bestå af forskellige
elementer og former, som for eksempel et stort ”blomstervindue”, en
entredør, der er afsluttet foroven med
en halvrund stik.
Da murermestervillaen blev opført,
holdt man af detaljer som murede
indramninger af vinduer og døre.

isolering under gulvet. Hvis villaens
oprindelige vinduer er bevarede, bør
du forsyne dem med forsatsrammer –
både for at holde på varmen og for at
give bedre komfort.
Hvis vinduerne er skiftet ud til vinduer
med termoruder, er det en god idé at
skifte til koblede vinduer med energivinduer og derved spare yderligere på
energien og få en bedre komfort.

Nænsom restaurering
-og energirenovering
En villa kan være ændret over
tid. Ved restaurering er det
vigtigt at finde ind til husets
særlige karakter.
Hvis du har et meget ombygget hus,
kan det være inspirerende at undersøge, hvordan det tidligere har set ud.
Det gælder om at finde ind til husets
særlige karakter og dets vigtigste be-

standdele, og det kan være en idé at
genetablere nogle af de væsentligste
oprindelige træk.
Murermestervillaen er oprindeligt opført uden isolering, og er måske inden
for de sidste 40-50 år blevet efterisoleret. Isolering af huset kan ske med
isolering af loftet eller under tag. Hvis
der er hulmur kan denne isoleres og

Du bør bibeholde det oprindelige arkitektoniske udtryk. Det gælder også,
hvis vinduerne har spinkle konstruktioner.
Links til mere viden
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/enfamiliehuse/murermestervilla/
http://www.bygningsbevaring.dk/
uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

Murermestervilla

Sådan blev hustypen bygget Det kan der gøres

Under tag

Flest bygninger blev opført med isolering af taget.

Hvis tagetage er udnyttet, bør der isoleres under tag, f.eks. i
forbindelse med udskiftning af tag.

Loft

På opførelsestidspunktet var kravet 5-10 cm
isolering.

Skunk og loftareal efterisoleres.

Vinduer

1 lag glas med træramme.

De oprindelige trærammer af kernetræ bør bevares i huset.
Der bør være monteret forsatsruder med energiglas.

Ydervægge

Hvis der er hulmur, var der ingen isolering.

Hvis der er hulmur, bør den være isoleret.
----------Der bør være indvendig isolering, så den udvendige arkitektur er bevaret.

Etageadskillelse

Lavet som tømmerkonstruktion eller beton.

Isolering i eller under bjælkelag.
--Evt. hulrum i etageadskillelsen bør være efterisoleret.

Hvis kælder / krybekælder

Ingen eller lidt isolering af kælder.

Der bør være isolering af kælderydervæg.

Gulv mod jord

Ingen eller lidt isolering under gulv.

Under gulvet bør der isolereres.

Skorsten

Ingen isolering af skorstenspibe.

Hvis skorsten bruges, bør den del af skorstenspiben, der er
på loftet, isoleres.

Opvarmningsform

Se afsnit om energiproduktion.

Ved fjernvarme, biomasse eller varmepumpe (som er placeret nænsomt af hensyn til arkitektur) bør skorsten bevares.
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Varmeproduktion
– og betydningen for
arkitekturen på Sydfyn
I Svendborg Kommune havde alle boliger opført inden
1950erne en eller flere skorstene, fordi røgen fra opvarmningsstedet skulle føres ud af
huset.
Skorstene sad ofte harmonisk på bygningen, og var med til at give huset
karakter.
Skorstene havde en praktisk og funktionel betydning. Skorstenen kunne
også være et signal eller et statussymbol til omverdenen, om hvor velstående man var, eller ønskede at fremstå
som – ved at signalere hvor mange
varmesteder huset indeholdt.
Frem til omkring 1950erne kom varmen til madlavning og opvarmning af
huset primært fra ovne og komfurer.
Dem der havde råd havde en supplerende kakkelovn, ofte i stuen.
Brændsler var primært tørv og brænde, men også kul og brunkul blev
anvendt. Ved flere ovne i huset kunne
der være behov for ekstra skorsten.
Varmt vand fik man ved at opvarme vandet på brændekomfuret. Fra

Foto ovenfor: Der er nu nytækket hvor
der indtil for nyligt var en skorsten.
Foto til venstre: Hvor skorstenen indtil for
nylig var placeret er der nu lagt nye teglsten på et ældre tegltag.

1940erne kom oliefyr frem, som også
anvendte skorstenen.

Opvarmning uden skorsten
Efter 2. verdenskrig blev de traditionelle ovne til kul og koks, samt ovne
til gas- og petroleum, udskiftet med
oliefyr og centralvarme.
Fra midten af 1950erne og frem til
nutiden har der været tre teknologispring i forhold til opvarmningsformen af boligen, som har haft betydning arkitektur og byggeteknik.
Det første teknologispring, hvor man
ikke behøvede skorstene for at varme
huset og det varme vand op, skete
med udrulningen af fjernvarme. Allerede i starten af 1900-tallet begyndte
man på Frederiksberg i København
at anvende denne nye teknologi. På
Fyn begyndte man med fjernvarme i

Odense i 1929. Indførelsen af fjernvarme på Sydfyn begyndte i Svendborg i 1955. Stenstrup fik fjernvarme
i1964 og Skårup i 1970erne.
Det næste teknologispring er udviklingen af individuelle varmepumper,
som så småt begynder at komme frem
fra1970erne. Det særlige ved denne
teknologi er, at den er uden geografisk begrænsning.
Det tredje teknologispring, hvor
skorstene ikke længere er nødvendige,
sker med udrulningen af naturgasnettet fra 1980erne. De individuelle
gaskedler vinder frem i dele af Svendborg, på Tåsinge, i Ollerup-Vester
Skerninge-Ulbølle og andre steder.

Derfor ser man desværre i dag at en
del ældre huse, der har fået indført
nye varmeteknologier kan have fået
fjernet deres skorsten, hvilket kan
forringe det arkitektoniske udtryk af
huset.
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Energimærkning af bygninger

Nye huse har et meget lavt energiforbrug pr. m2.

Laves en fordeling af energimærkerne på bygningsmassen i Svendborg
Kommune vil det med stor sandsynlighed se ud som i tabel 1. Tabellen
viser, at Svendborg Kommune dels har
mange huse opført før 1972, hvor der
kom energikrav ind i bygningsreglementet. Dels at disse huse befinder
sig i den tunge ende af energimærkningen, med mange energimærker fra
kategori E til G.
Huse opført før 1970erne er fra en
tid, hvor man ikke spekulerede på at
huse skulle kunne holde på energien.
De ældre huse er i moderne forstand
opført utætte. Der var utætheder i
gulve, lofter og murværk, hvor varmen
kunne sive ud. Husene havde hvad
man kalder naturlig ventilation.

Tabel 2: Varmeudgiften ved forskellige
typer opvarmning i forhold til husets
opførelsesår, i forhold til estimat for
energimærke. Beregningen tager
afsæt i et hus på 130 m2.

Beregnet energimærker i Svendborg Kommune
efter opførelsesår

4.000
3.500
3.000

Antal huse i absolutte tal

Ældre huse, der er opført før
der kom energikrav i bygningsreglementerne, har højere
energiforbrug pr. m2.

2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

før 1890

1891-1930

1931-1950

1951-1960

1961-1972
A

B

1973-1978

Opførelsesår
C

D

E

F

1979-1998

1999-2006

2007-2010

2011-

G

Tabel 1: Tabellen herunder viser fordelingen af husene i Svendborg efter opførelsesår, samt estimat af fordeling af energimærker indenfor hver periode.
NOTE: Grunddata fra www.sparenergi.dk som procentuelt er fordelt ud over bygningsmassen pr. periode.

Med energikriserne i 1970erne kom
der fokus på, hvordan energiforbruget
i boligerne kan nedbringes, for eksempel gennem isolering af lofter og
vægge, samt bedre vinduer. Gennem
de sidste 40 år er varmesystemerne
tillige blevet optimeret, så energispild
i nye varmesystemer er marginalt.

Note: Nederste niveau (G) er fra dette niveau og
højere.Tabellen tager afsæt i følgende priser:
Fjernvarme; 0,7 kr/kWh
Olie; 9,5 kr pr. liter
Naturgas; 7,25 kr pr. m3
Varmepumpe; 0,55 kr/kWh
Elvarme; 1,5 kr/kWh

Nyopførte huse nærmer sig derfor
hastigt nul-energi-huse med meget
små varmeregninger.
Et ældre hus med høje bevaringsværdier kan ofte isoleres til et bogstav-niveau B og C uden at skade bevaringsværdierne.
De ældre huse med særlige kulturhistoriske træk bør efterisoleres og have
udskiftet vinduer med respekt for
husets arkitektur og særpræg. Forkerte vinduer eller udvendig isolering på
sådan huse kan ikke bare ødelægge
husets særlige kulturhistoriske lag,
men også lokalområdets særpræg, og
dermed husets handelsværdi.
Links til mere viden
Du kan læse mere om energimærkerne
på http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/energimaerkning-boliger
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har siden 1969 bl.a medvirket til:

n Der er større bevidsthed om betydningen af indretningen af det offentlige rum i Svendborg Kommune.
Som led i dette udgav vi i 1976 ”Registranten“,
som beskrev Svendborg midtbys bevaringsværdige
bygninger. Indsatsen bidrog til bevarelse af ældre
bygninger og udvikling i byområder, der ellers var
truet af nedrivning og gadegennembrud.

Det
grønne
Svendborg
n Hudes Pakhus og Kvæghallen er bevaret.
Det sikrede vi i 1988.

n At skabe opmærksomhed på godt byggeri.
Foreningen skabte grundlaget for den nuværende
Arkitekturpris tilbage i 1970’erne, med påskønnelsen
af godt byggeri.
n Facader og skilte i Svendborg midtby virker afdæm-

pet, så man faktisk kan se bygningerne i bymidten og
Betydningsfulde
forstå byrummet. Et resultat af vores aktive arbejde
gennem snart
20 år i bl.a.
Facaderådet.
træer
og
grønne
n Svendborg Rådhus, Borgerforeningen, Svendborg
Teater og Anne Hvides Gård ses nu i en sammenområder
hæng, kaldet Svendborg Rådhusplads.
n Arkitekturpolitikken blev i 2008 en del af
bemærk,indsatsområde.
erkend, hold af, respekter,
SvendborgSe,
Kommunes

planlæg
med omtanke
og forstand,
n Monumenter
og inventar
i det offentlige
rum bliver
pas henblik
på, bevar
og bedre
plant nyt
drøftet, med
på en
registrering,
behandling og fremtidig tilstand.
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for Bygnings- og Landskabskultur www.byogland.dk
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Det
tydelige
Svendborg
n Administrationsbygningen

er umiddelbart genanvenOm
skilte
delig, og vil uanset
Frederiksøens fremtidige
ogfunktion
facader
være det arkitek-i
toniske centrum.
Svendborg
midtby
n Også de små ydmyge huse
ved Tuxensvej og det
særlige miljøSe,
omkring
demerkend, hold af, respekter,
bemærk,
fortæller enplanlæg
historie, med
som omtanke og forstand,
er værdifuldpas
at fastholde.
på, bevar og forskøn

n Vi har argumenteret for, at den ”skål”, Svendborg
midtby ligger i, hvor byen – set fra Havnen og
Frederiksøen, rejser sig op af skråningerne, fortsat
skal bevares. Det betyder bl.a. ingen høje bygninger i
midtbyen eller lange, høje bygninger på havnen, som
hindrer dette indblik og udsyn.
Disse argumenter er der blevet lyttet til.

er medlem af
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
www.byogland.dk

■ Med fotoregisteringen i 2005 gjort opmærksom
på, at Svendborg Kommune er et af områderne
i Danmark med ﬂest fredede bygninger i forhold
til befolkningstallet.
■ Fået pjecen ”De gamle huse på og ved Krovej”
(i Vester Skerninge) udgivet med støtte af Foreningen.

■ Gjort indsigelse
Vejdirektoratets
planerhold
om af,
Se,mod
bemærk,
erkend, forstå,
at spolere Hvidkildes omgivelser ved at bygge
respekter, planlæg med omtanke
cykelsti langs bredden af Hvidkilde Sø og fælde
og forstand, bevar og byg videre
store dele af den gamle allé med det resultat,
at projektet blev opgivet.

formanden@byogland-sydfyn.dk
www.byogland-sydfyn.dk

Højgården,
Højgaardsvej 27,
Hundstrup.
Fredet 1979.

er medlem af
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
BYogLAND-SYDFYN

www.byogland.dk

www.byogland-sydfyn.dk

www.byogland-sydfyn.dk

Se, bemærk, erkend, forstå, hold af,
respekter, planlæg med omtanke
og forstand, bevar og byg videre

■ Stået vagt om de fredede bygninger. Senest med
Kulinggade 6a, hvor ejerens forsømmelighed ikke
bør føre til ophævning af fredningen.

Formand: Rudi Rusfort Kragh
Krovej 15, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 48 98
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Formand: Rudi Rusfort Kragh
Krovej 15, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 48 98
formanden@byogland-sydfyn.dk
www.byogland-sydfyn.dk

har siden 1969 bl.a:

■ Rejst en række fredningssager. Senest Svendborg
Teater, som desværre ikke blev fredet.
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formanden@byogland-sydfyn.dk
www.byogland-sydfyn.dk

www.byogland-sydfyn.dk
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■ Medvirket i arbejdsgruppen vedr. den bevarende
Om Frederiksøen
lokalplan for Troense og fået indﬂydelse på indholdet,
så omgivelserne til de fredede bygninger i Grønneog havnen
gade i Troense indgik i en helhedsvurdering.

Formand: Rudi Rusfort Kragh
Krovej 15, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24
48 98
Porthuset, Hallingskovvej 2, Svendborg by. Fredet 1982.
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HVAD HAR VI OPNÅET?

Det maritime
Svendborg

KONTAKT

n Alsidigheden, mangfoldigheden er et særkende ved Svendborg Havn.
Det er en kvalitet, som vi skal værne om.

TEMA
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Skerninggaardsvej
12, Vester Skerninge. Fredet 2001.
I forholdpåtil en
Svendborg
Havn har
BYogLAND-SYDFYN
Forskellen
fredet bygning
og en
siden 1969 bl.abygning
medvirket
bevaringsværdig
er, attil:en fredet
n Der
størrearkitektoniske
bevidsthed omeller
betydningen af indretbygning
harersærlige
ningen af det
offentlige
i Svendborg Kommune.
kulturhistoriske
kvaliteter,
derrum
fortæller
Som
led
i
dette
udgav
vi
i
1976
om betydningsfulde perioder i landets”Registranten”,
somderbeskrev
Svendborg
midtbys bevaringsværdige
historie,
kan siges
at have national
bygninger. En del af disse ligger i havneområdet.
betydning.
Indsatsen bidrog til bevarelse af ældre bygninger
En bevaringsværdig bygning kan på
og udvikling i byområder, der ellers var truet af nedSmedien, Rødmevej 45, Stenstrup.
samme måde fortælle om byggeskik,
rivning og gadegennembrud.
Fredet 1918.
arkitektur og kulturhistorie, men på et
n På havnen
fik viplan.
f.eks. sikret Hudes Pakhus mod en
regionalt
eller lokalt
Fredede
og bevaringsværdige
bygtruende nedrivning. I dag står det som
et vartegn
på
En fredning
gælder hele bygningen,
ninger kan løfte et boligområdes
havnen.
ude som inde, medens en udpegning
værdi og give højere ejendomsn Vi har hele forløbet igennem fastholdt fokus på den
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bygningens ydre.
værdi.
imod massive boligbyggerier.
Disse argumenter er der blevet lyttet til.
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n For at bevare kulturmiljøerne skal man finde nye tidssvarende anvendelser.
De gule pakhuse blev til kontorer. Gasværket blev til Forskerparken.
Baagøe & Ribers plads er rig på kulturhistorie, og fremtidige anvendelser
skal respektfuldt bevare stedet, så denne historie fortsat kan aflæses.

Forsidefoto: Henrik Fog-Møller
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Temafoldere udgivet af By og Land-Sydfyn

Det sydfynske landskab og den
bygningskultur, der er på Sydfyn, er i dag kendt, værdsat og
højt respekteret. Både af os,
der bor her, og blandt turister,
der besøger området.

miljøer og karakteristiske landskaber
med det mål at fremme bygnings- og
landskabskulturen.

Baggrunden for foreningen

Foreningen blev grundlagt som reaktion på en række nedrivningsprojekter
Men både landskabet og bygningerne,
og gadegennembrud, der blev gensom indgår i denne herlighedsværdi,
nemført i Svendborg midtby i slutniner under forandring. Området påvirkes
gen af 1960erne.
af forskellige kræfter, og over tid vil
Foreningens fokus har lige siden vædet sydfynske område se anderledes
ret at værne om de bedste bygningsud.
kulturelle værdier, der er i lokalsamForeningens opgave
fundet. Det sker gennem oplysning,
information og påvirkning af såvel ofForeningen for Bygnings- og Landfentligheden som det politiske system
skabskultur for Sydfyn, i daglig tale
og administrationen i kommunen.
blot ”By og Land-Sydfyn”, har siden
sin etablering i 1969 arbejdet for at
Med succes har foreningen fået dæmbevare og udvikle de arkitektoniske
met op overfor de mest vilde ideer. Og
og kulturhistoriske værdifulde bygsamtidig har foreningen været med til
ninger og landskabspartier, der er i
at præge området i en bygningskulSvendborg Kommune.
turel positiv retning, hvor det kulturForeningen har især fokus på karakteristiske enkeltstående bygninger, by-

historiske og det moderne samfund, i
respekt for hinanden, spiller sammen.
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Hvad laver foreningen
Foreningen har gennem årene været
repræsenteret i mange råd og udvalg.
Blandt andet kan nævnes, at foreningen var aktiv i forarbejdet til Kommunens Arkitekturpolitik (fra 2008).
Aktuelt er foreningens repræsentant
formand i kommunens Arkitekturråd. Foreningen har, siden kommunen
i 1980 begyndte at uddele Arkitekturpriser, været en del af dommerkomiteen.
I Bygningsforbedringsudvalget,
som mod ansøgning uddeler penge
til bygningsarbejder på bevaringsværdige huse, er foreningen også repræsenteret.
Foreningen var tillige repræsenteret i
den kommunalt nedsatte styregruppe
samt i følgegruppen for kulturmiljøerne, hvor de 34 kulturmiljøer i
kommunen blev identificeret, beskrevet og udpeget (2011-2012).

Ordliste
Afstolpet bindingsværk	Malet eller tjæret tømmer, der adskiller sig fra de kalkede tavl.Afstribningen vil
sige, at tavlernes yderste kant imod tømmeret får en tredje farve.
Hvis fx tømmeret står sort og tavlerne hvide, kan afstribningen være blå eller grå.
Attika	En lav mur over hovedgesimsen på en bygning. Dens formål er at skjule taget.
Den kan bære indskrifter, statuer eller ornamentik.
Fag på bindingsværk

 ed et fag (fra tysk: fach, grundbetydning: noget sammenføjet[1]) forstås om den
V
flade eller det dertil svarende rum, der ligger mel.lem to (lodrette) vægstolper i
en bindingsværksbygning eller mellem to tagspær (i samme tagside).

Gesims	En gesims er et vandretliggende, fremstående bånd, der danner en overgang
mellem to facadedele, eller mellem tag og facade. Bruges også indvendigt ved
overgangen mellem væg og loft samt på ældre profilerede skorstene.
Hel valm

Tag med fald til fire sider

Halvrund stik	Stik er et aflastende murværk over en muråbning, muret med særligt formede
eller særligt stillede sten. Stik kan være vandrette eller have forskellige bueformer.
Halv valm	Tagtype, hvor trekanten mellem tagryg og gavltrekant er skåret af midt på galvtrekanten
Hanebåndsspær

Spærfag bestående af to spær forbundet af en vandret hanebjælke.

Hjørnekvader	Med kvadrer forstår man normalt en tilhugget eller savet natursten, som kan
være marmor, granit, sandsten eller lignende. Visningsområdet har en rektangulær eller firkantet form. Overfladen selv kan være mere eller mindre profileret.
Kvadrer bruges ofte til fundamenter, sokler og som ydervægge i større bygninger.
Stenen giver et tungt og gedigent indtryk.Kvadrer bruges også i hjørnerne af
bygningen, hjørnekvadrer, hvor resten af vægfladen er i pusset udførelse.vadrer
har været brugt i bygninger i lang tid og inden for de fleste stilperioder.
Hulmur	Murkonstruktion, med to selvbærende mure, formur og bagmur, med hulrum
imellem og forbundet med bindere.
Kitfals

Falsen imellem vinduesrammen og glasruden hvor kitten trykkes i.

Kvarderpuds	Ved opmuring af murstensflader kan benyttes kvaderpuds, således at nogle partier skyder frem, som var det kvadre (natursten, tilhugget i firkantet form), mens
andre er nedsænkede som puds.
Mansardtag	Mansardtaget har en knækket tagflade, en næsten lodret del forneden, der
møder en øvre del af taget med en mindre hældning. Formålet er at skaffe mere
plads under tag.
Pilastre	Flad, retkantet pille på mur eller væg. Den kan tjene som støtte, men ofte tjener
den mest dekorative hensyn find et eksempel).
Refendmuret parti

Et dekorativt parti; vægpuds med dybe fuger, der opdeler facaden i bånd

Tagudhæng

Den del af tagkonstruktionen, der rager ud over facaden

Tagfod

Spærfagenes sammenbygning med understøtningen.

Udhæng

Se tagudhæng.

Kilder

Danske bygningsudtryk. Udgivet af Foreningen Real Danmark, 2001.
Illustreret Byggeordbog, Ulrik A. Hovmand, Huset Hovmand, 1998.
Internet: www.da.wikipedia.org
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