
DEN NATIONALROMANTISKE VILLA 

Den nationalromantiske villa – fra 1890’erne og 
frem til første verdenskrig – skulle være indivi-
duel og stemningsfuld. I modsætning til Klassi-
cisme og Renæssance fandt man motiverne i 
det hjemlige.  
Det var motiver som landlige bindingsværkshu-
se, malede svenske træhuse, norske stavkirker, 
danske middelalderborge, vestjyske strandgår-
de. Man fremhævede detaljer såsom udskårne 
trægavle med vikingesymboler, sokler udført i 
kampesten, dørhåndtag med dyremotiver, og 
indvendigt de rustikke bjælkelofter. 

I den nationalromantiske villa ville man gerne 
fremvise det gode håndværk, den flotte kon-
struktion og brugen af ”hjemlige” materialer som 
røde teglsten, kalket murværk og især trævær-
ket i tagkonstruktionen og bindingsværket.  

Villaen måtte gerne udtrykke ejerens personlig-
hed gennem valget af arkitekturmotiver, det 
krævede til gengæld et godt arkitektonisk greb 
at indpasse disse påfund i en harmonisk helhed. 
En præcis bygningskrop med et stort saddeltag 
kunne være den rolige ballast til markante tag-
kviste og en spraglet facade med både kalket 
murværk og blank mur samt vinduer i forskellige 
formater. En sammensat bygningskrop med et 
ensartet materialevalg kunne opnå en stoflig 
homogenitet. 

Anbefalinger: 
Bygningsdele og overflader  
Sokler af granit, mure med røde teglsten, kalket 
murværk eller murværk med bindingsværk blev 
betragtet som nationale og ”naturlige”. Man eks-
perimenterede med at sammensætte de forskel-
lige murværkstyper, og man fremhævede særli-
ge detaljer som udskårne bindingsværkskonsol-
ler og glaserede teglsten.  

Tag  
Saddeltaget var dækket med teglsten eller na-
turskifer, i sjældne tilfælde tagspån eller tækning 
med strå. Taget havde udhæng med synlige, 
taktfaste spær, der var dekorerede og udskårne. 
I gavlen var vindskeden et yndet objekt for far-
vesammensætning og ornamentik. Tagkviste 
kunne være fremhævet med bindingsværk eller 
malede træværksdetaljer. Kvistene kunne også 
være små og diskrete, placeret i flere etager for 
at fremhæve tagfladens størrelse.  

Vinduer  
Vinduerne var oftest småsprossede og udført 
med kitfalse. Formaterne varierede, ligesom 
vinduesoverliggerne kunne være murstik i store 
cirkelslag eller flade granitbjælker. Mur- og træ-
værk, vinduesoverliggere og –indramninger 
m.m. kunne være udsmykkede med ornamenter 
fra nordisk mytologi eller med rene geometriske 
figurer og mønstre. 

Facade  
Den nationalromantiske villa har et kraftfuldt 
udtryk; der spilles på kontraster i materialer og 
farvesammensætninger, på kontraster i byg-
ningsformerne. De livlige facadeelementer ind-
går i en afbalanceret komposition. Det kan ikke 
anbefales at ændre vinduesformater, dæmpe 
farvesætningen eller sløjfe bygningsdetaljer med 
mere, det vil svække udtrykket. Materialer og 
konstruktioner er generelt af god kvalitet og eg-
net for hensigtsmæssig renovering. Specielle 
bygningsdele vil kræve ekspertbistand.  

Bygningsændringer og tilbygninger  
Den nationalromantiske villas arkitektur er ro-
bust og markant. De forskellige udgaver, såsom 
den stramme bygningskrop med det livlige faca-
deudtryk eller den organisksammensatte byg-
ningskrop med det forholdsvis rolige materiale-
valg, kan tilbygges eller ændres, når man vide-
refører deres formudtryk, materialevalg etc. Men 
det kræver en indlevelse i den enkelte bygnings 
karakteristika. Frisvadvej 44 
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