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Udtalelse om renovering og ombygning af den tidligere Kronhede Skole 
 
Ringkøbing Bevaringsforening kan varmt støtte initiativet til at renovere den gamle Kronhede Skole, så 
bygningen dels bringes tilbage til sit oprindelige enkle udseende, dels kan opfylde sin fremtidige funktion 
som midtpunkt for naturoplevelser i det tidligere fattige og tyndt befolkede hedeområde, hvor skolebygge-
riet i 1904 var en del af den udvikling, der blev mulig efter skovrejsningen og hedeopdyrkningen. 
 
Bygningen blev opført som en enkelt længe med både skole og bolig, og arkitekturen afspejlede de stil-
træk, der var fremherskende i slutningen af 1800-tallet og de første år i 1900-tallet, og som bredte sig ud 
fra de hurtigtvoksende stationsbyer. Husene var pyntede med dekorative detaljer, og nye materialer som 
cement og regelmæssige maskinsten fortrængte den oprindelige byggeskik. Eftertiden har lidt nedla-
dende kaldt perioden for stilforvirringen, men tidens bedste arkitektur er nu rehabiliteret, og anerkendes i 
sin egen ret. 
 
Bygningen har fået to tilbygninger mod nord, der ikke forholder sig til arkitekturen, men skæmmer og øde-
lægger indtrykket af den enkle længe, der oprindeligt afspejlede et nøjsomt sogns beskedne krav til en ny 
skolebygning. På trods af til- og ombygninger har bygningen en SAVE-værdi på 4 med delværdien 3 for 
den kulturhistoriske værdi. 
 
Kronheden Forsamlingshus fra 1925, der ligger som nabo til skolen, blev restaureret i 2018, og modtog 
Ringkøbing Bevaringsforenings bevaringspris for det smukke resultat. Forsamlingshuset ligger som en 
helt enkel længe i samme lysning i skoven som lejrskolen. Helt prunkløs, men nøgtern og velplaceret, og 
tilsammen udgør de to bygninger et fint, men godt gemt kulturmiljø. 
 
Forsamlingshuset er opført i Bedre Byggeskik-stilen, der som et opgør med stilforvirringen søgte tilbage 
mod den oprindelige danske byggeskik. Så de to nabohuse er så at sige i al fredsommelighed en del af 
en gammel diskussion.  
 
De oprindelige bygninger var begge enkle og klare i deres grundform med smukt udførte detaljer, som 
efterhånden sløredes af efterfølgende ugennemtænkte ændringer og tilføjelser. Efter den omfattende re-
novering fremtræder forsamlingshuset igen som et smukt eksempel på Bedre Byggeskik, og hvis den 
gamle skole bliver ombygget og renoveret med samme betænksomhed, vil de to nabobygninger igen re-
præsentere det gamle hedesogns formåen, når man stod sammen om at udvikle egnen, og skolen vil få 
en ny og bæredygtig fremtid som udgangspunkt for fritidsaktiviteter og læring i naturen. 
 
Med venlig hilsen 
 
På bestyrelsens vegne 
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