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Udtalelse vedr. udskiftning af tag og kviste på Norgesvej 32, Løkken

Norgesvej 32 er opført i 1927 sammen med to nabohuse, som er næsten identiske. De er opført med
et hovedhus med facade mod Norgesvej og et sidehus i vinkel, så der dannes en lille sydvestvendt
gårdsplads.
På Kraks luftfotokort fra 1954 ses det, at hovedhusene på alle tre adresser har ubrudte tagflader
både mod øst og vest, hvilket indikerer, at sådan er de opført.
Ifølge dokumenterne fra en byggesag i 1978 for Norgesvej 32 nedrives og genopføres sidehuset –
vistnok lidt større. I disse dokumenter optræder huset for første gang med kviste, men kun på bagsiden af huset. Ingen senere byggesag viser, at der tilfører kvist på facadesiden mod Norgesvej. Den
faktisk eksisterende kvist dér, er derfor antageligt et resultat af, at byggesagen fra 1978 har udviklet
sig.
Der ønskes nu renovering af tag og kviste, som bl.a. finansieres af tilskudsmidler til forskønnelse af
Løkken.
På husets opførelsestidspunkt var Bedre Byggeskik fremherskende, og selv om huset ikke er et kerneeksempel på stilarten, bærer det tydeligt præg af tidens tendenser, bl.a. med den sluttede og
”rene” form.
I FBL-Hjørring regner vi med, at det nye tag lægges som det eksisterende uden udhæng hverken
ved gavle eller facader, som det også var karakteristisk for Bedre Byggeskik. Derudover her vi ingen bemærkninger desangående.
Med hensyn til kvistene forudsætter FBL-Hjørring, at de nuværende taghuller benyttes til de nye
kviste, og vi er glade for at se det viste eksempel på kvist, som bygherre ønsker at tage
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udgangspunkt i. I Bedre Byggeskik blev tagfladerne som regel holdt frie for vinduer og kviste; men
hvis der var kviste, var det typisk netop med en grundform, som den foreslåede.
Den optimale kvist vil have flunker af zink (og de skal holdes forholdsvis spinkle) og facade af træ
(dog ikke med panelstruktur som på de eksisterende kviste). Den har et sadeltag med lav hældning,
er nøgtern og uden pyntende detaljer. Kvisten i sig selv er det interessante element i tagfladen. Farven på kvistens facade bør være hvid – samme farve som facademuren.
Bedre Byggeskik havde helt faste regler for kvistvinduernes højde i forhold til facadevinduernes. Et
hus, hvis vinduer i facaden havde 3 ruder over hinanden i et vinduesfag, ville i kvistene typisk kun
have 2 ruder over hinanden.
Ovenstående regel kan være med til at løse et problem med det viste kvist-eksempel – nemlig at ruderne er bredere end de er høje. Facadevinduernes ruder på Norgesvej 32 er lidt højere end de er
brede, og det samme forhold bør gøre sig gældende i kvistene; fx ved at nøjes med 2 ruder over hinanden.
For at sikre sig det bedste resultat ville det være en god idé at få tegnet en opstalt af facaden mod
Norgesvej for at vise det harmoniske sammenspil mellem facaden med de oprindelige vinduer og
den nye kvist.
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