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På initiativ af LØBs ungdomsgruppe mødtes 15 mennesker med byggehistorisk inte-
resse søndag den 1. okt. til en guidet tur i Holbæk. Her blev Bygmesterskolen opført 
i 1929, og grundlæggerne af Bedre Byggeskik havde deres base i byen. 
BB stod for uddannelse af bygmestre, foredrags- og udstillingsvirksomhed og billig 
tegnehjælp til mindrebemidlede, der ville bygge hus i landområderne. Der kunne 
bestilles tegninger for ”typehuse” i forskellige størrelser, som var tilpassede danske 
materialer og gængse murmål. Konstruktiv beskyttelse mod fugtskader var en 
væsentlig del af deres koncept. 

EN SØNDAG MED 
BEDRE BYGGESKIK

Kort om Bedre Byggeskik

Som følge af industrialiseringen voksede de danske byer kraftigt i den sidste halvdel af 
det 19. århundrede. Og flere forskellige arkitektoniske stilarter var fremherskende, bla. 
i form af historicismen, hvor motiver fra både gotikken, barokken og renæssancen blev 
kombineret. 
En reaktion mod dette voksede frem i England allerede i midten af 1800 tallet, med tanker 
og teorier om det gode håndværk og kvaliteten i en ærlig konstruktion. 
Disse ideer kom også til Danmark, hvor arkitekter begyndte at interessere sig for de 
gamle håndværk og traditioner. 

Af Olav Scheunemann

Af Redaktionen
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Læs meget mere om disse 
vores LØB-rødder: 
www.bakkekammen45.dk
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Ved stiftelsen af Landsforeningen Bedre Byggeskik i sommeren 1915 blev følgende 
opråb udsendt: 

LANDSFORENINGEN BEDRE BYGGESKIK har til Formaal at skabe en almindelig Inte-
resse for vor Bygningskultur. De nye Huse skal være enkle, hjemlige og smukke som 
de gamle. De skal passe til den Plads, de skal have, være praktiske og tidssvarende. 
Til dette Maal kreæves, at Haandværkere, Arkitekter og Bygherrer arbejder sammen, 
saa de nye Hustyper i det Ydre og det Indre kan blive paa een Gang hensigtsmæssige 
og smukke uden at blive dyrere. 
Er dette maal naaet, har Foreningen løst sin Opgave og kan trygt overgive den i de 
Hænder, hvor den naturligt hører hjemme: hos Haandværkeren, der skal bygge, og 
hos dem , der skal bo i Hjemmene. 
Det er en Sag, der angaar alle, ikke alene dem, der skal bygge, men Enhver, der holder 
af den danske Jord, det danske Landskab. 
Meld Dem ind i vor Forening! Væk Interesse for den!
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