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Arkitekturhistoriske 
statslån

Ny bog om statslånshuse 
danner orden og klarhed.

Bog

Af Christoffer Thorborg

Da Kay Fisker i 1964 gjorde status over dansk 
arkitektur, fandt han, at styrken lå i det høje gen-
nemsnitsniveau, snarere end i en snæver skare af 
individers geniale, egensindige værker. Skønt sådanne 
værker hver for sig nok kunne give os stærke per-
sonlige oplevelser, så var de samtidig “mærkeligt 
påtrængende”. Deres individualisme var i konflikt 
med bygningskunstens ordensbegreb, der burde 
præge vores byggede miljøer som rolige helheder. En 
sådan sensationel arkitektur kunne for Fisker derfor 
ikke være bygningskunstens ideal; den ville føre til 
problematisk persondyrkelse. “Det er det alminde-
lige byggeri, kampen gælder” – og dette burde være 
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af konkluderende karakter, der behandler statslåns-
husenes virkningshistorie, deres nutidige relevans og 
deres værdi som kulturarv. Mellem disse hovedka-
pitler rummer bogen ni intermezzoer i form af korte 
portrætter af udvalgte statslånshuse. Bogen er rigt og 
smukt illustreret, overvejende med historisk tegnings-
materiale og nyoptagne fotografier fra Anders Sune 
Bergs hånd. Der er i det hele taget tale om en nydelig 
og veludført bog, både hvad angår form og indhold, og 
den vil uden tvivl tiltale mange.

Bogens største kvalitet består i at danne orden 
og klarhed i et væsentligt emne i det 20. århundredes 
danske arkitekturhistorie. At bogen lykkes hermed 
er en direkte konsekvens af dens forskningsmetodik. 
Ikke alene bærer bogen præg af et metodisk, nøgternt 
blik på sit emne, men væsentligst af alt er den base-
ret på en ganske disciplineret humanvidenskabelig 
granskning af upubliceret kildemateriale, navnlig 
fra Rigsarkivet. Der henvises løbende til disse kilder, 
hvorved bogens henvisningsapparat tegner sig som en 
regulær stående hær, 741 slutnoter høj. 

Hvad angår de historiske kendsgerninger, adskil-
ler bogen sig således fra visse dele af den eksisterende 
litteratur om periodens enfamiliehuse. Skønt disse 
bøger rummer mange fortrinlige kvaliteter, kan deres 
historievidenskabelige gyldighed undertiden være 
temmelig svær at vurdere, da de eksempelvis typisk 
er skrevet uden nogen konsekvent henvisningsprak-
sis, hvis nogen overhovedet. Tillige har litteraturen 
om emnet ofte været præget af parafrasering af en 
række uformelt overleverede fortællinger, hvis ophav 

“anonymt og tidløst”, for arkitektur er “kun en ramme 
om livet, ikke et mål i sig selv”. Netop disse kvalite-
ter så Fisker i det danske enfamiliehus-byggeri. Her 
mente han, at vi stod stærkest.1

En ny, veltilrettelagt og vedkommende bog, 
skrevet af arkitekturhistoriker Jannie Rosenberg 
Bendsen og restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen 
og udgivet af Strandberg Publishing, belyser én af 
de afgørende historiske forudsætninger for netop 
dette høje kvalitative niveau i periodens danske 
enfamiliehuse: Statslånsordningen 1933-1959, hvor 
staten ydede befolkningen attraktive lån til opførelse 
af enfamiliehuse, under forudsætning af at husene 
honorerede visse basale krav til arkitekturens holdbar-
hed, brugbarhed og skønhed. Ordningen, dens jura og 
dens statslige forvaltning har dermed haft afgørende 
indflydelse på det danske velfærdssamfunds byggede 
miljøer, og således er det bemærkelsesværdigt, at ord-
ningen og de huse, den affødte, mig bekendt endnu 
ikke har været gjort til genstand for en systematisk 
behandling i forskningen. Det råder nærværende bog 
imidlertid bod på. Det er glædeligt og godt.

Bogen er struktureret i otte hovedkapitler. De 
første fire behandler overvejende de strukturelle, 
samfundsmæssige forudsætninger for statslånshusene, 
herunder navnlig lovgivningen, dens politiske tilbli-
velsesproces og senere afvikling samt dens statslige 
forvaltning. Herpå følger tre kapitler om statslånshu-
senes arkitektur, idet der fokuseres på henholdsvis 
deres typologi, deres planløsninger og deres bygge-
teknik og materialer. Afslutningsvis bringes et kapitel 

Springbanen 97-99 og 111-113, Gentofte. Arkitekter: Jørgen Havning (nr. 97), Erik Stengade (nr. 99), Mogens Black-Petersen (nr. 111 
og 113), 1950. Illustration fra bogen. Foto: Anders Sune Berg
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og rimelighed undertiden fortaber sig i fortidens 
tågebanker. Standardnarrativet har været et epos om 
et eksklusivt selskab af begavede individer, der som 
Odysseus-skikkelser, både handlekraftige og snilde, 
efter krigen vendte hjem fra Stockholm og som de 
eneste formåede at spænde arkitekturens bue. Herved 
har man set periodens høje kvalitative niveau som 
et produkt af disse individers moralske habitus og 
geniale talent. 

Bogen adskiller sig herfra ved helt at gå uden om 
disse narrativer og i stedet behandle en række langt 
mere prosaiske og strukturelle forhold. Af disse er 
bogens gennemgang af lovenes 26 års forvaltningshi-
storie ganske relevant, ikke mindst behandlingen af de 
skiftende ansvarlige ministeriers personel af anonyme 
arkitekter, som gennem sagsbehandlingen normativt 
vurderede den arkitektoniske kvalitet og om nødven-
digt stillede krav om forbedringer af såvel teknisk som 
æstetisk art. 

Også på et tredje punkt adskiller bogen sig fra 
visse dele af den tidligere litteratur. Sidstnævnte 
har ofte tegnet sig som kataloger over kanoniserede 
enkeltværker af samme stilistiske uniformering. Disse 
blev udfoldet gennem indlevede værkanalyser, præget 
af en smittende begejstring og et kompetent blik for 
netop den pågældende stilarts arkitektoniske kvali-
teter. Nærværende bog går anderledes til værks ved 
mere nøgternt at dokumentere statslånshusenes arki-
tektur i al deres stilistiske mangfoldighed, for derefter 
at rubricere dette overordnet. Konsekvensen af denne 
strategi bliver således, at bogen skaber et udmærket 

overblik, men måske også sine steder bliver stående 
ved nogle forholdsvis generelle betragtninger, hvad 
angår statslånshusenes arkitektur. 

Skulle man endelig ønske sig mere af bogen, ville 
det derfor være, at den forholdt sig til de mere anonyme, 
tavse og tilforladelige statslånshuse som produkter 
af en kunstnerisk kultur. Således er det lidt en skam, 
at størstedelen af de huse, der portrætteres i bogens 
intermezzoer, består af netop de bygningsværker, der 
for længst er kanoniseret og behandlet i den førnævnte 
eksisterende litteratur. Det er ikke den store sag at se 
de arkitektoniske kvaliteter i disse virtuose unikaer; en 
langt større kunst havde det imidlertid været, om man 
havde dristet sig til at udlægge de kunstneriske kvali-
teter i de tilsyneladende undseelige huse, som bogen 
netop også dokumenterer forefindes i perioden. Et 
radikalt eksempel herpå kunne være Mogens Black-Pe-
tersens protestantisk tørre kiks af et hus, bygget til sig 
selv i 1944, hvor verdenskrigens tarvelige kår lutrede 
en arkitektur, hvis ydmyghed var monumental, og hvor 
fraværet af kunsteriske prætentioner i sig selv antog 
kunstnerisk kvalitet. Men også mindre strenge, mere 
tiltalende eksempler kunne med fordel være udfoldet, 
som eksempelvis Iversen og Plums projekt til et enfami-
liehus fra 1948 på Kastanjevej i Søllerød; et sådant hus 
udtrykker en afdæmpet, fintmærkende æstetisk sen-
sibilitet, der ville være relativt let at beskrive nøgternt 
gennem en traditionel formal analyse. Det er netop en 
af bogens kvaliteter, at den navnlig gennem sine foto-
grafier og historiske tegninger dokumenterer og har 
blik for, at perioden også rummede andre kunstneriske 
strømninger end de avantgardistiske og virtuose; arki-
tekturformer af en anderledes afdæmpet, stille storhed, 
der synes at udgå fra de gamle ord “Vi er ikke skabt til 
Høihed og Blæst, – –.”2

En sådan dybere analyse af disse kunstneriske 
kvaliteter havde imidlertid været meget at forlange af 
en i forvejen grundigt gennemarbejdet bog, der tegner 
sig som et substantielt bidrag til det 20. århundredes 
danske arkitekturhistorie, og som tillige peger på for-
hold af stor nutidig relevans for bygningskunsten.

 Christoffer Thorborg er arkitekt MAA, ph.d. og lektor ved 
Arkitektskolen Aarhus.

 NOTER
1   Kay Fisker: “Persondyrkelse eller anonymitet”. I: Arkitekten, årg. 

66, nr. 26 (1964), s. 526.
2   N.F.S. Grundtvig: Danmarks Trøst. I: N.F.S. Grundtvig: Værker  

i udvalg. Udgivet af Georg Christensen og Hal Koch, 7. bind,  
s. 345 (København: Gyldendal, 1941).

Arkitekt: Egon Laugesen, 1954. Illustration fra bogen. 
Foto: Anders Sune Berg

Fakta
Drømmen om eget hus –  

Statslånshuse 1933-1959
Strandberg Publishing, 2021
Forfattere: Jannie Rosenberg Bendsen 

og Dorthe Bendtsen
Fotograf: Anders Sune Berg Strandberg PublishingStrandberg Publishing

Statslånshuse
1933—1959
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Bedre Byggeskik og Bauhaus – flere  
bevægelser har gennem tiden sat sig for 
at skabe bedre boliger til den jævne  
befolkning. Samme motivation lå bag 
den danske statslånsordning fra 1933-
1959, da titusindvis af familier fik opfyldt 
drømmen om eget hus med have. Billige 
lån gik hånd i hånd med krav til økonomi, 
størrelse, planløsning og konstruktion, 
som gav lovgiverne indflydelse på, hvor-
dan statslånshusene kom til at se ud, 
hvordan de fungerede, og – ikke mindst  
– hvor holdbare de blev. Bogen er skrevet 
af arkitekturhistoriker, ph.d. Jannie  
Rosenberg Bendsen og restaurerings-
arkitekt Dorthe Bendtsen. Kunst- og 
arkitekturfotograf Anders Sune Berg 
sætter i en række nye optagelser fokus 
på æstetik og materialer – fra anonyme 
småhuse til arkitektoniske mesterværker.
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