
 
Det »perfekte« familiehus i Askov. 

 VEJEN 

Til Vejen Kunstmuseums ud-

stilling om Bedre Byggeskik, 

hvortil etnolog Linda Klit-

møller og kunsthistoriker Te-

resa Nielsen har sammensat 

et hjemmesideafsnit og en sal 

om tre af de lokale byg-

mester og bygningsværker, 

knytter der sig en foredrags-

række om udvalgte person-

ligheder. 

Nu er turen kommet til arki-

tekt Ivar Bentsen. Kunsthi-

storiker Nina Dahlmann Ol-

sen fortæller tirsdag aften om 

den arkitekt, som hun har ud- 

givet to bøger og talrige ar-

tikler om. 

Bentsen var rundet af høj-

skolen, for hans far, Andreas 

Bentsen, stod for bygmester-

skolen ved Vallekilde Høj-

skole, og har på disse kanter 

bl.a. stået for den meget 

smukke kirke i Balle ved 

Vejle. 

Ivar Bentsen fik særlige bånd 

til lokalområdet, idet hans 

bror, Gudmund, i en årrække 

var bestyrer på Poul la Cours 

forsøgsmølle i Askov. Bro-

deren fik brug for en bolig, 

og hvad var mere nærliggen-

de end at bede broderen Ivar 

om at tegne den? 

Netop derfor er der i Askov, 

på Møllevej som nabo til for-

søgsmøllen, et smukt eksem-

pel på, hvordan Bentsen i 

1910'erne forestillede sig det 

perfekte familiehus. 

Det gengivne foto af huset er 

taget ved opførelsen og be-

finder sig i dag i Bentsens ar-

kiv i »Samlingen af Arkitek-

turtegninger« på Charlotten-

borg på Kgs. Nytorv i Kø-

benhavn. 

Mens Bentsen var på Askov-

kanten, fik han også til opga-

ve at tegne i forbindelse med 

en ombygning af Askov Ne- 

dergaard. I samlingen af ar-

kitekturtegninger findes der to 

oplæg — et med den nuvæ-

rende fem-fags overbygning 

og en anden, smallere udgave 

med kun tre fag, som så heller 

ikke ville have givet så meget 

lys. 

Henning Rasmussen fra Ve-

jen Fotoklub har fotograferet 

huset. 

Nina Dahlmann Olsen vil tale 

bredt om Ivar Bentsen, der 

ved siden af P. V. Jensen-

Klint var en af hovedperso-

nerne i oprettelsen af for-

eningen Bedre Byggeskik i 

1915. 

Tre år tidligere havde de to 

store arkitekter været i vores 

del af landet med et sommer-

kursus for medlemmer af 

foreningen »Maaleren«. De-

res mål var at opmåle flest 

mulig af den gamle bygme-

ster Peder Holden Hansens 

huse. 

De var i Andst og i Vejen, 

hvor de på billedhugger Niels 

Hansen Jacobsens anbefaling 

bl.a. fik opmålt stuehuset til 

hans barndomshjem. Vil du 

vide mere om markante huse 

i den nye Vejen Kommune, 

kan du gå ind på Vejen 

Kunstmuseums hjemmeside 

(www.vejenkunstmuseum.dk) 
og klikke på velkomstsidens 
omtale af den aktuelle 
udstilling. 
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