Bevaringsguide for Nakskov
bymidte - Bilag A
Stilarter
I forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan for Nakskov bymidte er der
udarbejdet en bevaringsguide for
Nakskov bymidte. Stilarterne som
beskrives er: Renæssance, barok,
klassicisme, historicisme og
funktionalisme, da det er disse stilarter,
der er erkendt i området. Bindingsværk
er en konstruktionsform, som kan være
tilpasset de forskellige stilarter.
Konstruktionsformen beskrives i sit eget
afsnit i bevaringsguiden.

Nakskov Bygningsforbedringsfond og
Bymidtefonden kan hjælpe med et
støttebeløb på differencen mellem den
tiltænkte renovering og en renovering
hvor der bruges historisk korrekte
materialer.
Bygningsbevaringsforeningen hjælper
gerne med at svare på spørgsmål, hvis
man er i tvivl om, hvordan man
renoverer på den korrekte måde.
Bygningsreglementet undtager
bevaringsværdige bygninger fra
skærpede energikrav til klimaskærmen.
Undtagelsen for bevaringsværdige
bygninger gælder for byggearbejder,
som vil være i strid med den
pågældende planlægning eller
udpegning: BR18 § 278.

Renæssance ca. 1550 – 1660
Barok ca. 1650 – 1760
Rokoko ca. 1740 – 1770 (ikke beskrevet i denne guide)
Klassicisme ca. 1760 – 1850
Historicisme ca. 1850 – 1930
Funktionalisme ca. 1930 – 1960
Flerfasede bygninger
En undersøgelse af bygningerne inden for lokalplanens
område har vist, at et stort antal bygninger rummer en
længere bebyggelsesmæssig historie end de umiddelbart
giver udtryk for. Husene kan på facaden se ud til at være fra
1800-tallet, men kan på bagsiden være opbygget af ældre
bygningsdele, som f.eks. bindingsværk fra 16- eller 1700tallet. Nogle huse kan føres tilbage til renæssancen, og det er
muligt at enkelte endda kan føres tilbage til middelalderen.
Husene er i de efterfølgende århundreder vedligeholdt eller
ombygget i forskellig grad. Udtjente eller ”gammeldags”
bygningsdele er blevet erstattet af nye - som en ny
grundmuret facade, og det giver bygningerne et mere
komplekst udtryk, præget af historiens dynamik. Disse
flerfasede bygninger rummer derfor flere lag, hvor en mere
eller mindre synlig kerne har fået tilføjet træk fra de
efterfølgende stilperioder. Bygningerne har stor
kulturhistorisk værdi –fordi de vidner om udviklingen i
samfundet, og hvad der gennem tiden har været værdsat og
moderne i Nakskov.
Det er muligt at der findes bindingsværk i langt flere end de,
ved undersøgelsen, erkendte bygninger.
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Bindingsværkshuse i lokalplanområdet:
Axeltorv 1 sidehuse, Magasinet,
2 sidehus, 3 sidehus, 7 sidehus, 9 sidehus
og baghus, 13, 15
Blindestræde 1, 3 og 4
Havnegade 27 baghus, 35 sidehus, 55
Nordenkirke 2
Søndergade 6 sidehus, 8 sidehus, 21
sidehus, 23 baghus, 25, 40, 49
Vejlegade 1 og 19 baghuse
Delvis bindingsværk i lokalplanområdet
(bagside/kerne):
Axeltorv 1 Palæet, 2 forhus, 7 forhus, 10,
12, 14, 16
Bibrostræde 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28
Havnegade 35, 39, 41, 47 (delvis front)
Søndergade 5, 7, 11, 19, 21 forhus, 23
forhus, 24, 26/28, 33, 36, 38
Tolderensstræde 5, 7, Vejlegade 3, 5, 6,
8, 10, 12
Østergade 4

Bindingsværkets konstruktive elementer. I
snittet til venstre ses den udkragede 1. sal
(tegning: Slots- og Kulturstyrelsen).

Bindingsværk
Bindingsværk er en konstruktionsform, der består af en
bærende trækonstruktion med murede eller lerklinede felter,
kaldet tavl, mellem tømmeret. Bindingsværk har fra
middelalderen været den almindeligste byggemetode i de
danske byer. Kun få velhavende adelsslægter og kirken havde
mulighed for at bygge i grundmur. Bindingsværk har et
dekorativt formsprog, der kan fortælle om bygningens alder.
Konstruktionsformen kan derfor inddeles i forskellige
stilperioder, afhængigt af hvordan det er bygget.
Bindingsværksbygninger i lokalplanområdet, der kan
indpasses i en stilperiode, nævnes også i de øvrige stilblade.
Facader: Bindingsværk er konstrueret af traditionelle
samlinger af træ og uden brug af metalbeslag. Det ældste
bindingsværk er opbygget med gennemstukne bjælker og
styrterumskonstruktion, hvor øverste bjælkelag er tappet
igennem stolperne et stykke under tagremmen (se illustration
næste side). Det er bygget med højstolper i bagsiden, dvs.
med gennemgående stolper fra sokkel (fodrem) til tagrem og
med store knægtbårne fremspring af 1. salen mod gaden.
De største og mest righoldigt udstyrede
bindingsværksbygninger med kraftigt tømmer, fint
billedskærerarbejde og kunstfærdigt tømrerhåndværk
stammer fra renæssancen og barokken i 15- 16- og
begyndelsen af 1700-tallet.

Bygningens udkragede 1. sal og de dekorative knægte der støtter
udkragningen fortæller at bygningen er fra begyndelsen af 1600tallet i renæssancen.
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I løbet af 1700-tallet begynder man at anvende den såkaldte
spærfagskonstruktion, hvor bjælkerne bliver lagt oven på
tagremmen. Dette giver større loftshøjde inde i husene.

Knægt eller konsol fra renæssancen
som støtter bjælken og udkragningen.

Styrtrumskonstruktion med glammede bjælker til venstre og med
gennemstukne bjælker i midten. Til højre en spærfagskonstruktion
med kæmmede bjælker (tegning: Slots- og Kulturstyrelsen).

Udkragning af 1. salen forsvinder hen imod år 1800.
Konstruktionsformen kaldes glat bindingsværk.

Glat bindingsværk ses på bygningen til venstre i billedet. Til højre ses
en ældre bygning med udkragning.

Soklen behandles med en diffusionsåben
maling, så fugten fra jorden ikke indkapsles
og trænger op i murværket.

Bindingsværket er ofte sat på syldsten –marksten eller store
kampesten- eller på en sokkel af udhugget granit. Soklen kan
stå uden behandling eller kan behandles med diffusionsåbne
materialer som kalkmørtel eller hydraulisk mørtel og
kalkfarver eller silikatmaling. Man bør ikke anvende
sokkelasfalt, stenkulstjære og plasticmaling, som er
diffusionstæt og holder på den opstigende grundfugt fra
jorden, som dermed flyttes længere op i murværket.
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Bindingsværk bør kalkes – både af
tekniske og æstetiske grunde.
Krystallerne i kalken reflekterer lyset på
en smuk og levende måde. Hvis ikke
facadens puds er egnet til kalkning, kan
silikat- og cementbaserede malingstyper
anvendes. Disse malingtyper er, ligesom
kalken, diffusionsåbne og tillader
bygningen at afgive fugt.
Den traditionelle overfladebehandling på
Lolland er ”over stok og sten”, hvilket vil
sige, at man maler henover både
tømmer og tavl med den hvide kalkfarve.
Inden påføring af hvidtekalk, grundes
træet med limfarve i form af en
kaseinfarve eller kalk-kaseinfarve, da
kalkfarve ikke kan binde direkte på træ.
Denne overfladebehandling har også
tidligere været meget brugt i Nakskov.
Bindingsværksbygninger der er kalket på
denne måde, skal fortsat behandles
sådan, for at fastholde dette
karakteristiske egnstræk.
Farvet tømmer males med kalklimfarver,
kaseintemperafarve, linoliemaling eller
trætjære. Der må ikke anvendes andre
malingtyper, såsom plasticmaling, da de
indkapsler fugt i træet og får træet til at
rådne.

Kan alderen på bindingsværksbygningen ikke
bestemmes, udføres nye vinduer som
torammede vinduer med trerudede rammer
eller korspostvinduer med enrudede
overrammer og torudede underrammer
(tegning: Slots- og Kulturstyrelsen).

Ældre foto af slippen mellem Søndergade 6 og 8, hvor
bindingsværket står kalket over stok og sten.

Trapper: Trapper til indgangsdøre er udført af massiv granit
eller i sandsten eller eventuelt som lille stigetrappe.
Vinduer: Vinduer i beboelseshuse er fra 1700-tallet og frem
fremstillet i træ. Før dette tidspunkt var ruderne
blyindfattede. Rammerne er den oplukkelige del af vinduet,
som bærer ruderne. Rammen er opdelt af profilerede, smalle
sprosser der giver et slankt og elegant udtryk. Profileringen
skærer hjørnet af træet, så lyset spredes bedre ind i rummet.
Vinduernes ruder kittes fast med en skrå kant af linoliekit der
føjer sig til glasset og underbygger det elegante og slanke
udtryk. Trævinduer behandles med linoliemaling, som er en
diffusionsåben maling, der lader træet afgive fugt samtidig
med at olien trænger ind i træet og hærder og styrker det.
Malingen vedligeholdes med linolie (uden pigment) cirka
hvert femte år. Ældre trævinduer kan energiforbedres ved at
isætte et indvendigt forsatsvindue med energiglas. På den
måde opnås en bedre samlet energiløsning for hele vinduet
end ved isætning af et nyt A-mærket træ-alu
dannebrogsvindue med tre-lags energirude.
Nye vinduer tilpasses det oprindelige vindues dimensioner
med smalle sprosser, rammer og karme jf. stilblade for de
forskellige perioder. Kan alderen på bindingsværksbygningen
ikke bestemmes, og er det originale vinduesforlæg
forsvundet, anvendes neutrale torammede vinduer med
trerudede rammer eller korspostvinduer med enrudede
overrammer og torudede underrammer, jf. illustration til
venstre, alt efter vinduesåbningens størrelse.
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Døre og porte: Døre og porte kan være udført på forskellig vis
som revledøre og fyldningsdøre alt efter hvornår
bindingsværksbygningen er opført. De er altid udført i træ.
De males med dækkende farver eksempelvis i linoliemaling,
som er en diffusionsåben maling, der lader træet afgive fugt
samtidig med at olien trænger ind i træet og hærder og
styrker det. Malingen vedligeholdes med linolie (uden
pigment) cirka hvert femte år.

Lille revledør med originale beslag. Døren er
fremstillet af sammennotede brædder, der har to
vandrette revler og en skrårevle på bagsiden.

Tage: I renæssancen afløser vingetagstenen middelalderens
munke-nonner og bæverhaletagsten. Siden indførelsen af
brandforordninger, der betød stråtagenes afvikling i byerne,
har den røde vingesten af brændt ler været det
altdominerende materiale til tagdækning helt frem til
slutningen af 1800-årene, hvor der bringes falstagsten af
mange forskellige typer på markedet. Danske vingetegl er
bølgeformede og med en kort vinge, som giver det
traditionelle udtryk. Gamle tagsten af tegl har en levetid på
300-400 år, idet de kan genoplægges tre gange i løbet af
denne tid. Ved omlægning af et tegltag skal man gentage den
gamle opskalkning - det lille sving der findes nederst ved
tagfoden. Rygning og grater på tegltage bør lægges i mørtel.
Inddækninger, skotrender, tagrender og tagnedløb udføres i
zink. Tagrender af plast er et ”nyt” materiale som virker
fremmed på gamle huse.
Skorstenspiber: Skorstenspiben er den del af skorstenen,
man kan se udefra. Skorstenspiber har stor betydning for
husets udtryk og skal derfor bevares og renoveres ved behov.
Hvis skorstenen ikke længere er i brug, kan den få en ny
anvendelse som aftræk fra f.eks. køkken og bad. Nye
skorstene opføres med sokkel og udkraget gesims foroven.
Skorstenspiben inddækkes ved at mure tagstenene ind i
sokkelmurværket med mørtel.

Vingetagsten samt indpasset skorstenspibe
og tagvindue på et udhus af bindingsværk.

Kviste: Tagkviste er kendt i Danmark helt tilbage fra
renæssancen, mens tagvinduer af støbejern først vinder frem
i midten af 1800-tallet. Kviste kan udføres på forskellig vis og
lægger navn til forskellige betegnelser som taskekvist, buet
kvist og heltagskvist mv. Kviste og tagvinduer syner forskelligt
og giver den enkelte bygning et forskelligt udtryk. De har
oprindeligt været små og underordnet sig husets arkitektur
og byggeskik. Kvistens formater bør være i slægt med
husets, dvs. proportionerne i kvistens form og vinduets
opdeling og rudeformat må tilpasse sig husets tag og
vinduer. Flunkerne (kvistens sider) står traditionelt i
udmuret bindingsværk, som eventuelt er pudset.
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Renæssancehuse i lokalplanområdet:
Axeltorv 3 sidehus,
Havnegade 55 (Magasinet).
Søndergade 6 sidehus (evt. middelalder i
den sydligste del), 33 sidehus
Delvis renæssance i lokalplanområdet
(bagside/kerne):
Axeltorv 2, 15
Bibrostræde 19, 28
Havnegade 47 (evt. middelalder)
Søndergade 23 forhus, 33 forhus

Renæssance ca. 1550-1650
Renæssancens bygninger var oftest små
bindingsværksbygninger med stråtage. De fleste var i én
etage og havde lerklinede tavl på fletværk. Der har kun været
få stenbyggede huse. I Nakskov kendes kun enkelte
eksempler på renæssancebygninger. Disse er alle udført i
bindingsværk. Det er dog meget sandsynligt, at der findes
mindre dele af renæssancebygninger i en del huse i det
centrale Nakskov. Det kan f.eks. være en kælder eller en
enkelt væg.
Facader: Bindingsværk er konstrueret af traditionelle
samlinger af træ og uden brug af metalbeslag. Renæssancebindingsværk er opbygget med gennemstukne bjælker og
styrterumskonstruktion, hvor øverste bjælkelag er tappet
igennem stolperne et stykke under tagremmen (se illustration
til venstre). Det er bygget med højstolper i bagsiden, dvs. med
gennemgående stolper fra sokkel (fodrem) til tagrem og med
store knægtbårne fremspring af 1. salen mod gaden.
Bindingsværksbygninger fra renæssancen er righoldigt
udstyrede bygninger med kraftigt tømmer, fint
billedskærerarbejde og kunstfærdigt tømrerhåndværk.

Styrtrumskonstruktion med glammede
bjælker til venstre og gennemstukne bjælker
til højre (tegning: Slots- og Kulturstyrelsen).

Renæssancebindingsværk, Theisens Gaard.

Bindingsværket er ofte sat på syldsten –marksten eller store
kampesten- eller på en sokkel af udhugget granit. Soklen kan
stå uden behandling eller kan behandles med diffusionsåbne
materialer som kalkmørtel eller hydraulisk mørtel og
kalkfarver eller silikatmaling. Man bør ikke anvende
sokkelasfalt, stenkulstjære og plasticmaling, som er
6

diffusionstæt og holder på den opstigende grundfugt fra
jorden, som dermed flyttes længere op i murværket.
Bindingsværk bør kalkes – både af tekniske og æstetiske
grunde. Krystallerne i kalken reflekterer lyset på en smuk og
levende måde. Hvis ikke facadens puds er egnet til kalkning,
så kan silikat- og cementbaserede malingstyper anvendes.
Disse malingtyper er, ligesom kalken, diffusionsåbne og
tillader bygningen at afgive fugt.
En stigetrappe harmonerer fint med ældre
gårdbebyggelse.

Et renæssancevindue med småsprossede,
blyindfattede ruder. Træsprosser kom først til
landet i 1700-tallets første halvdel (foto:
Slots- og Kulturstyrelsen).

Den traditionelle overfladebehandling på Lolland er ”over
stok og sten”, hvilket vil sige, at man maler henover både
tømmer og tavl med den hvide kalkfarve. Inden påføring af
hvidtekalk, grundes træet med limfarve i form af en
kaseinfarve eller kalk-kaseinfarve, da kalkfarve ikke kan binde
direkte på træ. Denne overfladebehandling har også tidligere
været meget brugt i Nakskov. Bindingsværksbygninger der er
kalket på denne måde, skal fortsat behandles sådan, for at
fastholde dette karakteristiske egnstræk.
Farvet tømmer males med kalklimfarver, kaseintemperafarve,
linoliemaling eller trætjære. Der må ikke anvendes andre
malingtyper, såsom plasticmaling, da de indkapsler fugt i
træet og får træet til at rådne.
Trapper: Trapper til indgangsdøre er udført af massiv granit
eller i sandsten eller eventuelt som lille stigetrappe.
Vinduer: I renæssancen var ruderne blyindfattede og isat
rammer af træ. Rammerne er den oplukkelige del af vinduet,
som bærer ruderne. Nye vinduer tilpasses det oprindelige
vindues dimensioner med smalle metalsprosser - og rammer
og karme af træ samt små rudeformater. Ruder skal være af
plant glas. Vinduerne udføres i mørke brune nuancer. Ældre
vinduer kan energiforbedres ved at isætte et indvendigt
forsatsvindue med energiglas. På den måde opnås en bedre
samlet energiløsning for hele vinduet end ved isætning af et
nyt A-mærket træ-alu dannebrogsvindue med tre-lags
energirude.

Den indvendige side af en revleport, hvor to
vandrette revler og en skrårevle ses på begge
fløje.

Døre og porte: Døre og porte kan være udført på forskellig vis
som revledøre og fyldningsdøre. Op gennem 1600-tallet
havde fyldningsdøre for det meste to fyldninger og var altid
udført i træ. Døre og porte fra perioden males med
dækkende farver eksempelvis i linoliemaling, som er en
diffusionsåben maling, der lader træet afgive fugt samtidig
med at olien trænger ind i træet og hærder og styrker det.
Malingen vedligeholdes med linolie (uden pigment) cirka
hvert femte år.
7

Tage: Siden indførelsen af brandforordninger, der betød
stråtagenes afvikling i byerne, har den røde vingesten af
brændt ler været det altdominerende materiale til
tagdækning. Danske vingetegl er bølgeformede og med en
kort vinge, som giver det traditionelle udtryk. Gamle tagsten
af tegl har en levetid på 300-400 år, idet de kan genoplægges
tre gange i løbet af denne tid. Ved omlægning af et tegltag
skal man gentage den gamle opskalkning - det lille sving der
findes nederst ved tagfoden. Rygning og grater på tegltage
bør lægges i mørtel. Inddækninger, skotrender, tagrender og
tagnedløb udføres i zink. Tagrender af plast er et ”nyt”
materiale, som virker fremmed på gamle huse.
Tagkvist formet som en pultkvist på Theisens
Gaard. Flunkerne (kvistens sider) står i
udmuret, pudset bindingsværk.

Et lille diskret tagvindue kan indpasses i
ældre bebyggelse.

Skorstenspiber: Skorstenspiben er den del af skorstenen,
man kan se udefra. Skorstenspiber har stor betydning for
husets udtryk og skal derfor bevares og renoveres ved behov.
Hvis skorstenen ikke længere er i brug, kan den få en ny
anvendelse som aftræk fra f.eks. køkken og bad. Nye
skorstene opføres med sokkel og udkraget gesims foroven.
Skorstenspiben inddækkes ved at mure tagstenene ind i
sokkelmurværket med mørtel.
Kviste: Tagkviste er kendt i Danmark helt tilbage fra
renæssancen, mens tagvinduer af støbejern først vinder frem
i midten af 1800-tallet. Kvistens formater bør være i slægt
med husets, dvs. proportionerne i kvistens form og
vinduets opdeling og rudeformat må underordne og
tilpasse sig husets tag og vinduer. Kviste har oprindeligt
været små og underordnet sig husets arkitektur, stilart og
byggeskik. For kviste og tagvinduer gælder, at det er bedre
med få og små end mange og store. Flunkerne (kvistens
sider) står traditionelt i udmuret, pudset bindingsværk.
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Barok ca. 1650-1760
Barokhuse i lokalplanområdet:
Axeltorv 1 (Det skæve hus), 13 forhus
Blindestræde 1, 3 og 4
Nordenkirke 2
Søndergade 21 byg. 2, 25, 40, 49
Delvis barok i lokalplanområdet:
Axeltorv 7 (sydligste sidehus), 12, 14
(bagside), 15 (front)
Søndergade 21 sidehus (nedre
stokværk), Vejlegade 12 (bagside)

Baroktidens huse har strengt symmetriske facader. Borgerlige
bygninger fra perioden er næsten altid opført i bindingsværk.
Dette gælder også for Nakskov. I baroktiden er udkragningen
mellem stueetagen og 1. sal skrumpet ind, så der ikke
længere er basis for knægte. Gavlhuse var på mode i
perioden, men kunne også erstattes af ”falske gavlhuse” –
dvs. et længehus med en stor gavlkvist midt på facaden, som
illuderer en gavl.
Facader: Periodens facader er konstrueret som bindingsværk
med traditionelle samlinger af træ og uden brug af
metalbeslag. I sidste halvdel af den barokke periode begynder
man gradvist at anvende den såkaldte spærfagskonstruktion,
hvor bjælkerne blev lagt oven på tagremmen, i stedet for
styrterumskonstruktion, hvor øverste bjælkelag er tappet
igennem stolperne et stykke under tagremmen. Dette gav
større loftshøjde inde i husene.
I første halvdel af barokken ses store og righoldigt udstyrede
bindingsværksbygninger med kraftigt tømmer, fint
billedskærerarbejde og kunstfærdigt tømrerhåndværk. I løbet
af barokken svinder den store udkragning af 1. salen mod
gaden ind, så der ikke længere er grundlag for knægte eller
konsoller til at støtte fremspringets bjælker.

Gavlhus fra barokken, med yngre vinduer og
hoveddør, hvor udkragningen mellem
etagerne næsten er forsvundet.

Bindingsværket er ofte sat på syldsten –marksten eller store
kampesten- eller på en sokkel af udhugget granit. Soklen kan
stå uden behandling eller kan behandles med diffusionsåbne
materialer som kalkmørtel eller hydraulisk mørtel og
kalkfarver eller silikatmaling. Man bør ikke anvende
sokkelasfalt, stenkulstjære og plasticmaling, som er
diffusionstæt og holder på den opstigende grundfugt fra
jorden, som dermed flyttes længere op i murværket.

Styrtrumskonstruktion med glammede
bjælker til venstre og gennemstukne bjælker i
midten afløses gradvist gennem 1700-tallet
af spærfagskonstruktion til højre (tegning:
Slots- og Kulturstyrelsen).
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Bindingsværk bør kalkes – både af tekniske og æstetiske
grunde. Krystallerne i kalken reflekterer lyset på en smuk og
levende måde. Hvis ikke facadens puds er egnet til kalkning,
så kan silikat- og cementbaserede malingstyper anvendes.
Disse malingtyper er diffusionsåbne, og tillader bygningen at
afgive fugt.

Ældre foto fra Tolderensstræde med
stigetrapper ud til strædet fra de små,
pudsede bindingsværkshuse.

Den traditionelle overfladebehandling på Lolland er ”over
stok og sten”, hvilket vil sige, at man maler henover både
tømmer og tavl med den hvide kalkfarve. Inden påføring af
hvidtekalk, grundes træet med limfarve i form af en
kaseinfarve eller kalk-kaseinfarve, da kalkfarve ikke kan binde
direkte på træ. Denne overfladebehandling har også tidligere
været meget brugt i Nakskov. Bindingsværksbygninger der er
kalket på denne måde, skal fortsat behandles sådan, for at
fastholde dette karakteristiske egnstræk.
Farvet tømmer males med kalklimfarver, kaseintemperafarve,
linoliemaling eller trætjære. Der må ikke anvendes andre
malingtyper, såsom plasticmaling, da de indkapsler fugt i
træet og får træet til at rådne.
Trapper: Trapper til indgangsdøre er udført af massiv granit
eller i sandsten eller eventuelt som lille stigetrappe.

I barokken ses et lille rudeformat med
torammede vinduer til de mindre huse og
store korspostvinduer til de større huse.
Korspostvinduerne har fire lige store rammer,
hvor tværposten sidder i midten af vinduet
(tegning: Slots- og Kulturstyrelsen).

Vinduer: I første halvdel af 1700-tallet (ca. 1730) kom
træsprosser til landet. Rammerne er den oplukkelige del af
vinduet, som bærer ruderne. Nye vinduer tilpasses det
oprindelige vindues dimensioner med smalle sprosser,
rammer og karme af træ samt små rudeformater, torammede
vinduer til mindre huse og store korspostvinduer til større
huse, jf. illustration til venstre. Ruder skal være af plant glas.
Vinduerne udføres i brune, okkerrøde, mørkegrønne, mørk
grå, lys grå eller gule farver. Rammen er opdelt af profilerede,
smalle sprosser der giver et slankt og elegant udtryk.
Profileringen skærer hjørnet af træet, så lyset spredes bedre
ind i rummet. Vinduernes ruder kittes fast med en skrå kant
af linoliekit der føjer sig til glasset og underbygger det
elegante og slanke udtryk. Trævinduer behandles med
linoliemaling, som er en diffusionsåben maling, der lader
træet afgive fugt samtidig med at olien trænger ind i træet og
hærder det. Malingen vedligeholdes med linolie (uden
pigment) cirka hvert femte år. Ældre vinduer kan
energiforbedres ved at isætte et indvendigt forsatsvindue
med energiglas. På den måde opnås en bedre samlet
energiløsning for hele vinduet end ved isætning af et nyt Amærket træ-alu dannebrogsvindue med tre-lags energirude.
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Døre og porte: Døre og porte kan være udført på forskellig vis
som revledøre og fyldningsdøre -altid i træ. I barokken var
gadedøre og porte rigt udsmykkede. Flammede døre var
meget populære, enten med V-motiv, sildeben eller
rudemotiv, som her til venstre. Mest typisk var tofyldningsdøren med den lille fyldning forneden. Døre og porte
fra perioden males med dækkende farver eksempelvis i
linoliemaling, som er en diffusionsåben maling, der lader
træet afgive fugt samtidig med at olien trænger ind i træet og
hærder det.
To-fløjet fyldningsport fra barokken.

Flammet dør med rudemotiv.

Skorstenspiber har stor betydning for husets
udtryk og skal derfor bevares og renoveres.
Hvis skorstenen ikke længere er i brug, kan
den få en ny anvendelse som aftræk fra f.eks.
køkken og bad.

Tage: Siden indførelsen af brandforordninger, der betød
stråtagenes afvikling i byerne, har den røde vingesten af
brændt ler været det altdominerende materiale til
tagdækning. Danske vingetegl er bølgeformede og med en
kort vinge, som giver det traditionelle udtryk. Gamle tagsten
af tegl har en levetid på 300-400 år, idet de kan genoplægges
tre gange i løbet af denne tid. Ved omlægning af et tegltag
skal man gentage den gamle opskalkning - det lille sving der
findes nederst ved tagfoden. Rygning og grater på tegltage
bør lægges i mørtel. Inddækninger, skotrender, tagrender og
tagnedløb udføres i zink. Tagrender af plast er et ”nyt”
materiale som virker fremmed på gamle huse.
Skorstenspiber: Skorstenspiben er den del af skorstenen,
man kan se udefra. Skorstenspiber har stor betydning for
husets udtryk og skal derfor bevares og renoveres ved behov.
Hvis skorstenen ikke længere er i brug, kan den få en ny
anvendelse som aftræk fra f.eks. køkken og bad. Nye
skorstene opføres med sokkel og udkraget gesims foroven.
Skorstenspiben inddækkes ved at mure tagstenene ind i
sokkelmurværket med mørtel.
Kviste: Tagkviste er kendt i Danmark helt tilbage fra
renæssancen, mens tagvinduer af støbejern først vinder frem
i midten af 1800-tallet. Kviste og tagvinduer syner forskelligt
og giver den enkelte bygning et forskelligt udtryk. De har
oprindeligt været små og underordnet sig husets arkitektur
og byggeskik. Et nyt tagvindue skal helst ikke fylde mere end
tre tagsten i højde eller bredde. Bliver dimensionerne større,
kommer det til at ligne et hul. Kvistens formater bør være i
slægt med husets, dvs. proportionerne i kvistens form og
vinduets opdeling og rudeformat må underordne og
tilpasse sig husets tag og vinduer. Flunkerne (kvistens
sider) står traditionelt i udmuret, eventuelt pudset
bindingsværk.
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Klassicistiske huse i lokalplanområdet:
Axeltorv 1 Palæet, 3, 7, 9, 11, 13 sidehus,
15 sidehus, 16
Bibrostræde 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 19,
20, 21, 23, 25, 26
Fruegade 3
Havnegade 29, 77
Kattesundet 4
Kongenstofte 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17,
Søndergade 3, 5, 6 forhus, 7, 8, 9, 10, 20
forhus, 21 forhus, 24, 34, 35, 36, 43
Tolderensstræde 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18,
20, 26, 28,
Vejlegade 6, 35,
Delvis klassicisme i lokalplanområdet
(front):
Axeltorv 12, 14
Bibrostræde 28
Fruegade 1, 2
Havnegade 47 (mod havnen)
Søndergade 11, 21 sidehus, 24, 33 forhus
Vejlegade 12, 17

Bygning opført efter klassicistiske principper med refendfuget
underetage, søjler, vinduer og døre med inddækninger samt med
kvadersten på hjørnerne.

Klassicisme ca. 1760 – 1850

Klassicismen (også kaldet nyklassicisme) har navn efter de
romerske og græske antikke arkitekturværker, der bl.a. blev
kendte gennem udgravningerne af Pompei og Herculanum
ved Vesuv. Klassicismens huse gengiver den klassiske
tempelgavl, søjler, gesimser og profileringer. I Nakskov ses
mange bygninger fra denne periode, enten som hele nye
bygninger eller som en ny facade på en ældre bygning.
Facader: Periodens facader er grundmurede og pudsede, dog
kan der forekomme facader af bindingsværk eller overpudset
bindingsværk, hvilket kan ses på de smalle murpiller mellem
vinduerne. Til gårdsiderne og indvendigt i husene
forekommer der ofte bindingsværk. Bindingsværket
konstrueres som spærfagskonstruktion med traditionelle
samlinger af træ og uden brug af metalbeslag.
I klassicismen stod murværket typisk pudset eller kalket.
Inspireret af det antikke Rom var bygningerne gerne
udsmykket med vandrette bånd og fuger –eksempelvis en hel
refendfuget underetage, søjler samt indfatninger om vinduer
og døre eller kvadersten på hjørnerne. Facaderne blev
opbygget strengt symmetriske.
Klassicismens huse er sat på syldsten –marksten eller store
kampesten- eller på en sokkel af udhugget granit eller
hårdtbrændte mursten (ofte gemt bag maling). Soklen kan stå
uden behandling eller kan behandles med diffusionsåbne
materialer som kalkmørtel eller hydraulisk mørtel og
kalkfarver eller silikatmaling. Man bør ikke anvende
sokkelasfalt, stenkulstjære og plasticmaling, som er
diffusionstæt og holder på den opstigende grundfugt fra
jorden, som dermed flyttes længere op i murværket.

Bindingsværk med spærfagskonstruktion til
venstre og grundmuret hus til højre (tegning:
Slots- og Kulturstyrelsen).
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Fra ca. år 1800 –midt i den klassicistiske periode- får vinduerne et
større rudeformat. I mindre huse ses torammede vinduer med to
eller tre ens ruder i hver ramme, mens større huse har
korspostvinduer (tegning: Slots- og Kulturstyrelsen).

Facaderne bør kalkes – både af tekniske og
æstetiske grunde. Krystallerne i kalken
reflekterer lyset på en smuk og levende
måde. Hvis ikke facadens puds er egnet til
kalkning, så kan silikat- og cementbaserede
malingstyper anvendes. Disse malingtyper er
diffusionsåbne, og tillader bygningen at
afgive fugt.

Klassicisme på Axeltorv.

Den traditionelle overfladebehandling på
Lolland er ”over stok og sten”, hvilket vil sige,
at man maler henover både tømmer og tavl
med den hvide kalkfarve. Inden påføring af
hvidtekalk, grundes træet med limfarve i
form af en kaseinfarve eller kalk-kaseinfarve, da kalkfarve ikke
kan binde direkte på træ. Denne overfladebehandling har
også tidligere været meget brugt i Nakskov.
Bindingsværksbygninger der er kalket på denne måde, skal
fortsat behandles sådan, for at fastholde dette karakteristiske
egnstræk.
Farvet tømmer males med kalklimfarver, kaseintemperafarve,
linoliemaling eller trætjære. Der må ikke anvendes andre
malingtyper, såsom plasticmaling, da de indkapsler fugt i
træet og får træet til at rådne.
Trapper: Trapper til indgangsdøre er udført af massiv granit
eller i sandsten eller eventuelt som lille stigetrappe.

I begyndelsen af den klassicistiske stilperiode
ses små rudeformater og tværposten er
flyttet opad (tegning: Slots- og
Kulturstyrelsen).

Vinduer: Midt i den klassicistiske periode får vinduerne et
større rudeformat. Tværposten blev flyttet opad på de større
huses korspostvinduer allerede i den foregående periode
Rokokoen. Nye vinduer tilpasses det oprindelige vindues
dimensioner med smalle sprosser, rammer og karme af træ
samt rudeformater, torammede vinduer til mindre huse og
store korspostvinduer til større huse, jf. illustration til venstre.
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Ruder skal være af plant glas. Vinduerne
udføres i mørkebrune, mørkegrønne
eller grå farver. Rammen er opdelt af
profilerede, smalle sprosser der giver et
slankt og elegant udtryk. Profileringen
skærer hjørnet af træet, så lyset spredes
bedre ind i rummet. Vinduernes ruder
kittes fast med en skrå kant af linoliekit
der føjer sig til glasset og underbygger
det elegante og slanke udtryk.
Trævinduer behandles med
linoliemaling, som er en diffusionsåben
maling, der lader træet afgive fugt
samtidig med at olien trænger ind i
træet og hærder og styrker det.
Malingen vedligeholdes med linolie
(uden pigment) cirka hvert femte år.
Ældre vinduer kan energiforbedres ved
at isætte et indvendigt forsatsvindue
med energiglas. På den måde opnås en
bedre samlet energiløsning for hele
vinduet

Strædehus med en klassicistisk facade på en ældre
bindingsværksejendom. Det klassicistiske udtryk er karakteriseret af
vandrette bånd og fuger, søjler samt indfatninger om vinduer og
døre.

end ved isætning af et nyt A-mærket træ-alu dannebrogsvindue med tre-lags energirude.

Døre og porte: Døre og porte kan være udført på forskellig vis
som revledøre og fyldningsdøre -altid udført i træ. I
klassicismen var gadedøre og porte rigt udsmykkede med
klassiske elementer som søjler, kanneleringer, trekanter,
cirkler og kvadrater. Blanke yderdøre var meget populære.
Døre og porte fra perioden males med dækkende farver
eksempelvis i linoliemaling, som er en diffusionsåben maling,
der lader træet afgive fugt samtidig med at olien trænger ind i
træet og hærder og styrker det.

Klassicistisk, symmetrisk port med dekorative
søjler og indfatninger.

Tage: Siden indførelsen af brandforordninger, der betød
stråtagenes afvikling i byerne, har den røde vingesten af
brændt ler været det altdominerende materiale til
tagdækning. Danske vingetegl er bølgeformede og med en
kort vinge, som giver det traditionelle udtryk. Gamle tagsten
af tegl har en levetid på 300-400 år, idet de kan genoplægges
tre gange i løbet af denne tid. Ved omlægning af et tegltag
skal man gentage den gamle opskalkning - det lille sving der
findes nederst ved tagfoden. Rygning og grater på tegltage
bør lægges i mørtel. Inddækninger, skotrender, tagrender og
tagnedløb udføres i zink. Tagrender af plast er et ”nyt”
materiale som virker fremmed på gamle huse.
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Skorstenspiber: Skorstenspiben er den
del af skorstenen, man kan se udefra.
Skorstenspiber har stor betydning for
husets udtryk og skal derfor bevares og
renoveres ved behov. Hvis skorstenen
ikke længere er i brug, kan den få en ny
anvendelse som aftræk fra f.eks. køkken
og bad. Nye skorstene opføres med
sokkel og udkraget gesims foroven.
Skorstenspiben inddækkes ved at mure
tagstenene ind i sokkelmurværket med
mørtel.
Kviste: Kviste kan udføres på forskellig
vis og lægger navn til forskellige
betegnelser som buet kvist og
heltagskvist mv. Kviste og tagvinduer
syner forskelligt og giver den enkelte
bygning et forskelligt udtryk. De har
oprindeligt været små og underordnet
sig husets arkitektur og byggeskik. Et nyt
tagvindue skal helst ikke fylde mere end
tre tagsten i højde eller bredde. Bliver
dimensionerne større, kommer det til at
ligne et hul. Kvistens formater bør være
i slægt med husets, dvs.
proportionerne i kvistens form og
vinduets opdeling og rudeformat må
underordne og tilpasse sig husets tag
og vinduer. Flunkerne (kvistens sider)
står traditionelt i zink, skifer, træ eller
pudsede mursten.
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Historicistiske huse i lokalplanområdet:
Axeltorv 1 (hjørneejendommen og skur),
4, 5, 6 forhus, 8, 18
Bibrostræde 2, 5, 10, 15, 17, 22, 24
Blindestræde 6
Dronningensstræde 7
Erlingsvej 6,
Farverensstræde 6, 10
Fruegade 2, 4
Havnegade 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13G, 23,
25, 27, 31, 33, 37, 39 baghus, 43, 45, 53,
81, 83, 87, 89
Kattesundet 3, 5, 6, 7, 8, 12
Kongenstofte 1, 3
Krøers Gård 5
Nybrogade 1, 2, 3, 4, 5
Nygade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13
Nørrevold 2, 4,
Søndergade 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20 byg. 2 og 3, 22, 23 byg. 4, 30, 32,
37, 39, 41, 47, 51, 55
Tilegade 2
Tolderensstræde 5, 9,
Tømmergade 2
Vejlegade 1, 2, 4, 9, 13, 15, 17, 33,
Østergade 2, 4, 6, 8, 10
Delvis historicisme i lokalplanområdet
(front):
Axeltorv 10
Bibrostræde 1, 3, 8, 12, 14, 23
Havnegade 35, 39 forhus, 41
Nygade 7
Søndergade 19, 23 forhus, 26/28, 38
Tolderensstræde 5, 9
Vejlegade 5, 8, 10

Historicisme ca. 1850 – 1930

I den historicistiske stilperiode hentedes inspiration fra
tidligere tiders arkitektur; middelalderens gotik, 1500-tallets
renæssance, barokken, rokokoen samt klassicismen. Man
hentede også inspiration fra særlige geografiske områder som
Italien, Schweiz og England, Mellemøsten, Asien eller vor
nordiske fortid. Samtidig indførtes nye materialer i dansk
bygningskultur som skifertage, støbejern og portlandscement.
Byggeskikken i historicismen er derfor præget af en utrolig
stor mangfoldighed i form og dekoration. I byerne har det
grundmurede hus nu i høj grad udkonkurreret
bindingsværkshuset, dog får det i midten af 1800-tallet en
renæssance. I perioden ses en række understilarter:
Europæerne (1850-1930), Nationalromantik (1890-1915),
Bedre Byggeskik (1915-1930) og Nyklassicisme (1915-1930).
Historicismens huse er, ligesom i mange andre byer, talrigt
repræsenterede i Nakskov.
Facader: Periodens facader er som regel grundmurede. De
kan være pudsede, eller de kan have rene murstensfacader
kaldet blank murværk eller en kombination, hvor eksempelvis
underfacaden står pudset som imiterede stenkvadre
(kvaderpuds). Bindingsværket får en renæssance –enten som
hele huse, en 1.sal eller mindre elementer som et vindfang,
en kvist eller en veranda.
Historicismens huse er sat på en sokkel af udhuggede
kampesten eller granit eller på hårdtbrændte mursten. Soklen
kan stå uden behandling eller kan behandles med
diffusionsåbne materialer som kalkmørtel eller hydraulisk
mørtel og kalkfarver eller silikatmaling. Man bør ikke anvende
sokkelasfalt, stenkulstjære og plasticmaling, som er
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diffusionstæt og holder på den
opstigende grundfugt fra jorden, som
dermed flyttes længere op i murværket.
Fra 1900-1915 støber man fundamenter
til frostfri dybder og afslutter gerne med
et lag asfaltpap der holder grundfugten
nede. Bygninger fra denne periode og
fremefter er derfor ikke lige så udsatte
for opstigende grundfugt ved
diffusionstæt behandling af soklen.
Historicistisk miljø på Axeltorv. Vandtårnet i
baggrunden er udført i nationalromantisk
stil, mens det tidligere rådhus er inspireret af
renæssancen og klassicismen.

Pudsede facader bør kalkes – både af tekniske og æstetiske
grunde. Krystallerne i kalken reflekterer lyset på en smuk og
levende måde. Hvis ikke facadens puds er egnet til kalkning,
så kan silikat- og cementbaserede malingstyper anvendes.
Disse malingtyper er diffusionsåbne, og tillader bygningen at
afgive fugt.
I historicismen forenkles vinduesformerne
efterhånden ved udeladelse af sprosser,
hvorved korspostvinduerne bliver til
dannebrogsvinduer

Et smukt, vedligeholdt historicistisk vindue,
som i sin udformning er inspireret af de ældre
stilperioder.

Farvet tømmer på bindingsværk males med kalklimfarver,
kaseintemperafarve, linoliemaling eller trætjære. Der må ikke
anvendes andre malingtyper, såsom plasticmaling, da de
indkapsler fugt i træet og får træet til at rådne.
Trapper: Trapper til indgangsdøre er udført af massiv granit
eller i sandsten. Trapper kan have lukkede, murede sideværn
eller et gelænder i smede- eller støbejern
Vinduer: I den historicistiske stilperiode forenkles
vinduesformerne efterhånden ved udeladelse af sprosser,
hvorved korspostvinduerne bliver til dannebrogsvinduer. Men
i perioden går man også tilbage til små rudeformater
inspireret af de ældre stilperioder. Efter år 1900 vinder den
hvide vinduesfarve frem. Før den tid var vinduerne i Danmark
brune, grønne, røde, grå og gule udvendigt.
Nye vinduer tilpasses det oprindelige vindues dimensioner og
ruder skal være af plant glas. Rammen er opdelt af
profilerede, smalle sprosser der giver et slankt og elegant
udtryk. Profileringen skærer hjørnet af træet, så lyset spredes
bedre ind i rummet. Vinduernes ruder kittes fast med en skrå
kant af linoliekit der føjer sig til glasset og underbygger det
elegante og slanke udtryk. Trævinduer behandles med
linoliemaling, som er en diffusionsåben maling, der lader
træet afgive fugt samtidig med at olien trænger ind i træet og
hærder og styrker det. Malingen vedligeholdes med linolie
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(uden pigment) cirka hvert femte år.
Historicistisk bygning med intakte skorstene og
skifertag med små diskrete tagvinduer.

Ældre vinduer kan energiforbedres ved
at isætte et indvendigt forsatsvindue
med energiglas. På den måde opnås en
bedre samlet energiløsning for hele
vinduet end ved isætning af et nyt Amærket træ-alu dannebrogsvindue med
tre-lags energirude.
Døre og porte: Døre og porte kan være
udført på forskellig vis som revledøre og
fyldningsdøre –altid udført i træ.
Fyldingsdøre til udvendig brug blev
almindelige i 1800-tallet, og de beklædte
revledøre gik efterhånden af brug. I det
20. århundrede anvendtes revledøre
som regel kun til kælderDekorativ, historicistisk fyldningsport med
buet ramme og ruder foroven. Fyldningerne
er plane, hvor man ellers ofte ser
facetfyldninger og fyldninger med spejl.

Velbevaret rokoko-inspireret, historicistisk
dør omkranset af blank, rødt murværk, som
blev populært i den historicistiske periode.

eller bryggersdøre eller tilsvarende sekundær placering. I
historicismen kopierede man i stort omfang detaljer fra både
gotik, renæssance og barok på døre og porte. Døre og porte
fra perioden males med dækkende farver eksempelvis i
linoliemaling, som er en diffusionsåben maling, der lader
træet afgive fugt samtidig med at olien trænger ind i træet og
hærder og styrker det.
Tage: Den røde vingesten af brændt ler var fortsat
dominerende i historicismen, men i 1800-tallet kom andre
tagstenstyper til. Den maskinstøbte Falstagsten ligner
vingetegl men er tykkere og har flere false i kanterne eller er
med en ret flade. Støbningen gav mulighed for mønstre og
riller i stenens flade. Naturskifer vandt frem i midten af 1800tallet, sammen med interessen for de europæiske stilarter. Et
skifertag kan holde over 100 år, og et ældre tag kan med
fordel omlægges. Som regel er det fastgørelsen, der er rustet,
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så stenene skrider ned. Tagpap er et
materiale fra slutningen af 1700-tallet,
som oprindeligt blev fremstillet af store
papark, som efter sømning blev tjæret.
Brugen af tagpap voksede i 1890’erne
men hovedsageligt til udhuse,
sommerhuse og landbrugsbygninger.
Danske vingetegl er bølgeformede og
med en kort vinge, som giver det
traditionelle udtryk. Gamle tagsten af
tegl har en levetid på 300-400 år, idet de
kan genoplægges tre gange i løbet af
denne tid. Ved omlægning af et tegltag
skal man gentage den gamle opskalkning
- det lille sving der findes nederst ved
tagfoden. Rygning og grater på tegltage
bør lægges i mørtel. Inddækninger,
skotrender, tagrender og tagnedløb
udføres i zink. Tagrender af plast er et
”nyt” materiale som virker fremmed på
gamle huse.

sig husets arkitektur og byggeskik. Et nyt tagvindue skal helst
ikke fylde mere end tre tagsten i højde eller bredde. Bliver
dimensionerne større, kommer det til at ligne et hul. Kvistens
formater bør være i slægt med husets, dvs. proportionerne
i kvistens form og vinduets opdeling og rudeformat må
underordne og tilpasse sig husets tag og vinduer.
Flunkerne (kvistens sider) står traditionelt i zink, skifer, træ
eller pudsede mursten.

Skorstenspiber: Skorstenspiben er den
del af skorstenen, man kan se udefra.
Skorstenspiber har stor betydning for
husets udtryk og skal derfor bevares og
renoveres ved behov. Hvis skorstenen
ikke længere er i brug, kan den få en ny
anvendelse som aftræk fra f.eks. køkken
og bad. Nye skorstene opføres med
sokkel og udkraget gesims foroven.
Skorstenspiben inddækkes ved at mure
tagstenene ind i sokkelmurværket med
mørtel.

En velproportioneret historicistisk bygning
med velplacerede kviste og intakt tegltag og
skorstenspibe.

Kviste: Kviste kan udføres på forskellig
vis og lægger navn til forskellige
betegnelser som pultkvist, buet kvist og
heltagskvist mv. Kviste og tagvinduer
syner forskelligt og giver den enkelte
bygning et forskelligt udtryk. De har
oprindeligt været små og underordnet
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Dekorativ, historicistisk facade med
elementer fra flere forskellige stilperioder.
Centralt sidder en gavlkvist, som på begge
sider er flankeret af fint udsmykkede
schweizerkviste.
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Funktionalistiske huse i
lokalplanområdet:
Axeltorv 4 sidehus, 5 byg. 4-6, 6 byg. 2-3,
13 byg. 2
Havnegade 19, 51
Nybrogade 4-6 byg. 3, 7
Nygade 4b (postmodernisme)
Søndergade 27, 42
Tolderensstræde 12, 17, 19
Delvis funktionalisme i
lokalplanområdet (front):
Farverensstræde 8
Tolderensstræde 7
Vejlegade 3, 7

Funktionalisme ca. 1930 – 1960

Med funktionalismen får bygningerne et enkelt, minimalistisk
formsprog. Ændringen sker som en reaktion på historicismens
’stilforvirring’ og pyntede stil. Man bygger nu lavt, lige og i
vandrette linjer. Jernbeton, beton med indstøbte jerngitre,
var blevet udviklet allerede i 1890’erne, men med dette
materiale kunne man i den funktionalistiske stilperiode
opføre de eftertragtede store glasfacader, udkragede
balkoner og altaner, etageadskillelser (jernbetondæk) og
brandsikre trapper. I perioden blev det muligt at lave
sammenhængende vinduesbånd, hjørnevinduer, flade tage og
buede former i beton. ”Modernisme” kan anvendes
synonymt med funktionalisme men går også under navnet
”international stil” som associeres med højhusbyggeri i glas
og stål. Stilarterne efterfølges af postmodernismen som er et
opgør med det minimale, monokrome og modulære
formsprog. I det centrale Nakskov findes enkelte
funktionalistiske bygninger, og enkelte ældre bygninger som
har fået en funktionalistisk facade.
Facader: Periodens facader blev fra begyndelsen opført i
pudset murværk, der skulle ligne betonens formbare og glatte
overflade. Idealet var hvide, glatte bygninger fri for pynt.
Husenes former var en sammensætning af kubiske
(firkantede), kurvede og runde former. Snart udførtes
facaderne også i gule eller røde mursten eller i en
kombination, idet man forenede den nye stil med dansk
byggetradition –desuden var mursten billigere end jernbeton.
Pudsede facader er typisk pudset i en lysebrun eller lysegrå
farve eller med en lysegul, lysegrøn eller lys rødbrun farve.
Funktionalismens huse er sat på fundamenter støbt til frostfri
dybder og gerne afsluttet med et lag asfaltpap der holder
grundfugten nede. Bygninger fra denne periode og fremefter
er derfor ikke lige så udsatte for opstigende grundfugt ved
diffusionstæt behandling af soklen.
Trapper: Trapper til indgangsdøre er gerne støbt i beton og
kan eventuelt være belagt med fliser, klinker eller natursten.

Karakteristisk, funktionalistisk bygning i
Nakskov, som er tilpasset Sønderportpladsen
med sin runde form.

Vinduer: I den funktionalistiske stilperiode forenkles
vinduesformerne ved udeladelse af sprosser. Inspirationen
kommer fra det moderne industrisamfund samt dets
materialer og teknik. Det typiske funkis-vindue er udført i
spinkle stålprofiler, som giver vinduet et elegant udtryk, men
som samtidig leder kulde og fugt. Funktionalismens vinduer
kan også være udført af træ. Disse var ligeledes helt enkle i
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deres detaljering. Det traditionelle
trævindue med kitfals -og uden sprosserer dog stadigvæk det mest almindelige. I
perioden undergår vinduerne en
udvikling, idet man fra udelukkende at
udføre sidehængte rammer udvikler
vippe- og drejevinduer på grund af de
store glasarealer. Den moderne
termorude kommer først på markedet i
1960’erne. Nye vinduer tilpasses det
oprindelige vindues dimensioner. Ældre
vinduer kan energiforbedres ved at
isætte et indvendigt forsatsvindue med
energiglas. Trævinduer behandles med
linoliemaling, som er en diffusionsåben
maling, der lader træet afgive fugt
samtidig med at olien trænger ind i
træet og hærder og styrker det.
Malingen vedligeholdes med linolie
(uden pigment) cirka hvert femte år.

I den funktionalistiske stilperiode har et klassicistisk hus fået isat en
ny dør.

Enkle trædøre og store glaspartier er
almindelige i den funktionalistiske periode.
Tilbygning til det gamle rådhus opført i 1960. Facaden er en
kombination af det blanke/rå og det pudsede murværk. Vinduerne
er enkle med kun tværposten tilbage til at opdele glasset.

Døre og porte: Døre og porte får i funktionalismen et mere
enkelt udtryk. Hovedøren er ofte udført som en massiv
trædør, eventuelt beklædt med skråtstillede, vandrette eller
lodrette lister eller brædder. Tidens fascination af moderne
maskiner som fly og oceandampere ses i de runde koøjer, der
pryder mange hoveddøre, eller døren kan være udført med
glasfelter i matteret eller mønstret glas. De traditionelle
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fyldningsdøre blev sjældne, men kunne
stadig optræde i en forenklet form. Døre
og porte fra perioden lakeres eller
vedligeholdes med linoliemaling (uden
pigment), som er en diffusionsåben
maling, der lader træet afgive fugt
samtidig med at olien trænger ind i
træet og hærder og styrker det.
Tage: Tagformerne i den
funktionalistiske periode varierer meget:
Der er flade tage, pyramidetage,
sadeltage og valmtage. Materialerne
varierer fra tegl til eternitbølgeplader
eller –skifre til tagpap. Det flade tag, der
fremhæver husets kubiske form, er et af
de mest iøjnefaldende kendetegn ved
den internationale funkis, men har vist
sig at være svære at holde regntætte i
det danske klima. Tegltaget med røde
vingesten af brændt ler er det mest
almindelige i perioden, mens såkaldte
blådæmpede vingetegl, der er grålige,
også er at finde rundt omkring. Der
findes også eksempler på tage med
falstagsten. Stenen ligner vingetegl men
er tykkere og har flere false i kanterne
eller er med en ret flade. Støbningen gav
mulighed for mønstre og riller i stenens
flade. Tagpap er brugt til flade tage og
tage med lav hældning og det giver
ligesom eternitskifer en rolig og ensartet
tagflade i tråd med

Et diskret tag uden udhæng
fremhæver de kubiske former.
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periodens idealer. Inddækninger,
skotrender, tagrender og tagnedløb
udføres i zink. Tagrender af plast er et
”nyt” materiale som virker fremmed på
gamle huse.
Skorstenspiber: Skorstenspiben er den
del af skorstenen, man kan se udefra.
Skorstenspiber har stor betydning for
husets udtryk og skal derfor bevares og
renoveres ved behov. Hvis skorstenen
ikke længere er i brug, kan den få en ny
anvendelse som aftræk fra f.eks. køkken
og bad. Periodens skorstene er som
regel muret helt enkelt og detaljeløs og
afsluttet med en støbt betonafdækning.
Skorstenspiben inddækkes ved at mure
tagstenene ind i sokkelmurværket med
mørtel.

En kobberbeklædt rundbuet kvist som denne, der nærmest bliver en
del af facaden, må være af de mere sjældne kvisttyper.

Kviste: Funktionalismens huse er som
regel opført uden kviste, som man anså
for gammeldags. Tagene var ofte også
for flade til at tagetagen kunne udnyttes.
En undtagelse er etageboliger, hvor
tagetagen fra begyndelsen har været
udnyttet til lejligheder. Kviste og
moderne ovenlys bør som udgangspunkt
undgås, da de vil virke forstyrrende i den
ensartede flade. Et nyt tagvindue skal
helst ikke fylde mere end tre tagsten i
højde eller bredde. Bliver dimensionerne
større, kommer det til at ligne et hul. De
opsættes med en vis indbyrdes orden, så
tagfladen ikke kommer til at virke urolig.
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