på klinten
FUNKY FUNKIS
I Boligens serie besøger vi fem eksempler på dansk
funktionalisme, når det er bedst:
1. Frits Schlegels mangefarvede funkishus i Hellerup fra
1931 (19. sept.)
2. Hans Dahlerup Berthelsens dobbelthuse fra 1933 på
hans totaldesignede Emanuel Olsens Vej på Frederiksberg.
(26. sept.)
3. Funkisvillaen på Valeursvej i Hellerup, der blev bygget
som gave til Thorvald Stauning i 1934. (3. oktober)
4. Boligkomplekset Klintegaarden i Århus fra 1938.
5. Den Franske Have på Østerbro, et nybygget funkiskompleks fra 2009.
Springvandet i beboernes fælles gårdhave.

enkelte lejligheder var ikke særligt store,
men det skulle fælleslokalerne råde bod på.
»Den ene villa indrettede han til selskabsrum. Der var en smuk stue med højt til loftet og parketgulv samt bestik og tallerkener
til 20 personer. Den anden villa var pensionat. Damen, som drev det, lavede mad
til gæster og andre på bestilling. De enlige
herrer kunne vælge enten at få maden bragt
op på deres værelse, eller de kunne gå ned
i pensionatet og hygge sig med hinanden.
I gamle dage var det bedre folks børn, der
boede her og typisk mange enlige forretningsfolk,« fortæller Birgit Aidt.
En anden af de moderne bekvemmeligheder ved Klintegaarden bestod i, at sengene i de toværelses lejligheder sad i væggen.
Ved et tryk på en knap kunne de slås ned,
og om morgenen gemmes væk, så man havde to opholdsstuer. Komplekset havde også
oprindeligt en børnehave, en fælles rengøringshjælp og et gæsterum, man kunne leje.
I dag findes der stadig to gæsteværelser på
øverste etage i blokken ud mod vandet, som
beboerne kan leje for 75-100 kr. pr. nat, når
de har overnattende gæster.
SELV OM DET i dag er blevet tilladt at slå
lejligheder sammen i Klintegaarden, findes
der stadig mange af de helt små boliger,
hvilket giver en naturlig spredning i beboernes alderssammensætning. Nogle af boligerne er stadig lejemål, men ved fraflytning
Klintegaarden ligger højt på en skrænt med en fantastisk udsigt over Århus Bugt.
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