Kvinderne får
deres eget hus
KVINDER
SKABER RUM
Et undervisningsmateriale
i design, arkitektur og historie
Ungdomsuddannelser

1
2
3
5
7
9
10

Indledning
Arbejdsmarkedet under forandring
Kvinder hjælper kvinder
Kvindernes Bygning
Ragna Grubb
Øvelse: Hvor er kvinderne i dag?
Litteratur

Indledning

KVINDER SKABER RUM
Eleverne får via artikler, øvelser og arkivmateriale
et indblik i hidtil ufortalte historier om kvinders
rolle i arkitekturen. De ufortalte historier
aktualiseres, når eleverne selv skal analysere og
reflektere over eftervirkningerne i dag, og overveje
koblinger til egne omgivelser. Hvordan afspejler
historien sig i den måde vores arkitektur er
indrettet på?

I undervisningsmaterialet, som er tilrettelagt
til Design og arkitektur samt Historie på
ungdomsuddannelser, præsenteres eleverne for
en ny måde at gå til arkitekturhistorien på;

Materialet består af fem kapitler, der hver er sup
pleret med øvelser, historisk kildemateriale samt
litteratur og podcasthenvisninger.

PODCAST
Find dem her eller der,
hvor du finder podcast:
https://realdania.dk/tema/
deglemtearkitekter

Ud over undervisningsmaterialet findes
podcastserien “De glemte arkitekter”, der
i seks afsnit sætter fokus på kvinder i dansk
arkitektur fra 19251975. Serien består af seks
afsnit, og første afsnit – Hvor er kvinderne?
– introducerer forskerne og formålet med
projektet.

Kapitlerne er:
• Kvinderne får deres eget hus
• Velfærd til alle
• Nye måder at bygge og bo på
• Revolution i køkkenet
• Kysten tilhører os alle
Materialet er skabt på baggrund af forsknings
projektet “Kvinder i dansk arkitektur – en ny
historie om køn og praksis” ved Københavns
Universitet og udviklet i et samarbejde mellem
Dansk Arkitektur Center og arkitekturhistoriker
og ph.d. Jannie Rosenberg Bendsen.

Episoder
1 Hvor er kvinderne?
2 Kærlighed
3 Alternativer
4 Visioner
5 Vækst
6 Omsorg

Kvinder skaber rum / Kvinderne får deres eget hus

Dansk arkitekturhistorie er i dag koncentreret
omkring nogle få velkendte mandlige skikkelser,
der ofte fremhæves for markante værker. Historisk
set har kvindelige arkitekter været sværere at få øje
på. Men kvinder har også haft en stor betydning
– ikke mindst for den hverdagsarkitektur, der
omgiver os alle i form af skoler, parker og almene
boliger.
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Arbejdsmarkedet
under forandring
Tiden efter Første Verdenskrig bød på store
ændringer i Danmark. I 1915 var Grundloven
blevet ændret, så valgretten blev udvidet, og
kvinder fik stemmeret. I 1924 fik Danmark med
Nina Bang (18661928) for første gang en kvinde
som minister, og i mellemkrigstiden begyndte en
større gruppe kvinder fra forskellige socialklasser
at træde ud fra hjemmets ofte ulønnede
arbejdsplads som husmødre eller medhjælp i
store husholdninger og ind på arbejdsmarkedet
som lønmodtagere.
Der skete også et skred i typen af arbejde
kvinderne udførte. I 1930 var 54% af alle
udearbejdende kvinder beskæftiget med husligt
arbejde, i 1940 var det tal faldet til 43%. I stedet

steg antallet af kvinder, der var beskæftiget
inden for håndværk, industri, handel og kontor.
Her var arbejdsvilkårene tillokkende med faste
arbejdstider og flere kolleger. På samme tid faldt
antallet af familier, der havde råd til hushjælp,
og kvindernes tidligere arbejdspladser forsvandt.
Den tekniske udvikling spillede også en rolle.
Nye maskiner i industrien kunne lige så let
betjenes af kvinder som af mænd, og da

kvinderne samtidig var lavere lønnet end deres
mandlige kolleger, kunne arbejdsgiverne bruge
dem til at presse lønnen ned. Kvinders større rolle
på det lønnede arbejdsmarked gik ikke stille af.
Mange mente stadig, at kvindens arbejde var i
hjemmet, og nogle mænd gav arbejdende kvinder
skylden for den høje arbejdsløshed i 1930’erne.
Særligt gifte kvinder blev beskyldt for at tage
arbejdet fra arbejdssøgende mænd.
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Danske Kvinders Valgretstog d. 5. juni 1915,
klar til indmarch på Amalienborg Slotsplads.

Kvinder blev også synlige på andre måder i
samfundet. I 1937 kunne Kvindernes Bygning
i det indre København slå dørene op – en bygning
for kvinder, tegnet af en kvinde. Ideen om en
særlig bygning kun for kvinder opstod i 1895 i
forbindelse med udstillingen Fra Fortid til Nutid,
der var arrangeret af en komite af kvinder fra alle
samfundslag, blandt andet forfatter og debattør
Emma Gad (18521921). Udstillingen var en
stor succes, og fik et stort økonomisk overskud
på godt 13.000 kr. Emma Gad forslog, at dette
beløb skulle være startkapital til opførelse af
en bygning for kvinder og organisationer som
arbejdede for og med kvinder – en Kvindernes
Bygning. Hendes vision var en bygning, der
kunne fungere som en selvejende institution med
kontorer samt en forsamlings og foredragssal,
der også ville kunne anvendes til udstillinger,
en læsesal for arbejdersker, en restaurant uden
drikkepenge, et gæstehjem for provinsens kvinder,
tidssvarende gymnastik og badefaciliteter, en
kogeskole, en klinik med kvindelige læger og
desuden boliger for enligtstillede lærerinder.

Efter udstillingen iværksatte en komite en række
initiativer, som skulle skaffe flere penge til det nye
projekt, og i 1929 var der indsamlet tilstrækkelig
mange penge ind til at købe flere grunde i Niels
Hemmingsens Gade i København. Og kort tid
efter gik en brutal nedrivning af de ældre huse
i gang, der var opført i midten af 1700tallet.

Debatør og forfatter
Emma Gad var en
af initiativtageren til
Kvindernes Bygning.
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Kvinder hjælper kvinder
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Nedrivning af tre ældre huse fra 1700-tallet i
Niels Hemmingsens Gade 8-10 i København,
hvor Kvindernes Bygning skulle ligge.
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Byggepladsen i Niels
Hemmingsens Gade i
København, hvor Kvindernes
Bygning er under opførelse
i midten af 1930’erne.
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Bestyrelsen bag den kommende Kvindernes
Bygning udskrev i 1934 en arkitektkonkurrence,
hvor kun kvinder kunne indsende et bidrag.
I arkitektkredse vakte det stor opmærksomhed
og en del kritik, fordi de mandlige arkitekter
syntes, det var upassende, at de ikke kunne
deltage i konkurrencen.
Det blev den unge og næsten nyuddannede
arkitekt Ragna Grubb (19031961), der vandt
konkurrencen med et bud på en moderne
bygning inspireret af den internationale
modernismes udtryk og teknik. Kvindernes
Bygning er et af de tidligste eksempler på brug

Restaurant karnappen i Kvindernes Bygning, hvor kvinder
fra forskellige organisationer holdt møder og middage.

af jernbeton i en facade i Danmark. Teknikken
gav helt nye konstruktionsmuligheder, og netop
konstruktion var vigtigt for Ragna Grubb. Selv
sagde hun, at det var interessen for det tekniske,
der ansporede hende til at blive arkitekt.
Undervejs i byggeprocessen var Ragna Grubb
på flere studieture til blandt andet Tyskland
og Tjekkiet for at finde tidens bedste og mest
moderne ventilations og varmeanlæg. Hun valgte
at beklæde bygningens facade med en klinke fra
udlandet, fordi den havde den helt rette farve.
Kritiske røster blandt hendes mandlige kollegaer
mente, at det nok burde have været muligt
at finde en brugbar klinke i Danmark. Grubb
forsvarede imidlertid klinken og understregede,
at lige præcis den nuance ikke kunne findes i
Danmark.

Kvindernes Bygning var i høj grad et udtryk for
en ny tid. Der er ikke noget pussenusset over
bygningen, og når man står foran den i dag,
kan man – på trods af senere ændringer af
facadens overflade – tydeligt se hendes vision
om en moderne bygning for en ny tid. Det er
er funktionel bygning uden ornamenter og
dekorationer.
Bygningen endte med at rumme foredrags
og festsale, restaurant Karnappen og et hotel
samt adskillige rum af forskellige størrelser,
hvor forskellige kvindelige foreninger holdt til.
Det var et stort anlagt byggeprojekt i det centrale
København, hvor man allerede på facaden kunne
læse, at dette var en bygning for kvinder, som på
den måde gjorde sig yderst synlige i det offentlige
rum. Bygningen blev et sted, hvor kvinder
hjalp kvinder og kan ses som en forløber for
velfærdssamfundet.

Foyeren i Kvindernes Bygning, hvor tre hatteklædte kvinder
læser avis. I baggrunden kan man se det store, moderne
vindue med blomster, der vender ud mod Niels Hemmingsens
Gade. Denne type vinduer var et helt nyt element i
arkitekturen i 1930’erne og vidner om, at det nu var muligt
at producere store vinduesglas.
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Kvindernes Bygning med
den karakteristiske karnap,
der husede restaturant
Karnappen. Ved siden af
ses skiltet med Kvindernes
Bygning. Facaden er siden
blevet ændret, så man i
dag ikke kan se klinkerne.
Arkitekturen var moderne
og innovativ, fordi Ragna
Grubb anvendte jernbeton
i hele konstruktionen. Det
var en ny måde at bygge på
i modsætning til mursten og
træ, som var de traditionelle
byggematerialer.
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Ragna Grubb
19031961

Da Ragna Grubb vandt konkurrencen i 1934
var hun en af de første kvinder i Danmark, der
fik førstepræmie i en arkitektkonkurrence i
Danmark. Ragna Grubb var ligeledes en af de
kun ganske få kvinder, der havde egen tegnestue
dengang. Hun var begyndt på Kunstakademiets
Arkitektskole i København i 1923, hvor hun fulgte
undervisningen de næste ti år. Undervejs var hun
i lære som murer. Det var nemlig et krav, at man
havde erfaring fra enten murer eller tømrerfaget,
for at blive arkitekt – uanset om man var kvinde
eller mand. I januar 1933 tog Ragna Grubb afgang
som arkitekt. Samme år var der kun en anden
kvinde, der blev færdiguddannet som arkitekt.
Hun var i det hele taget en af de allerførste
kvinder, der fuldførte uddannelsen som arkitekt,
hvor kvinder siden 1908 havde haft adgang til
Kunstakademiets Arkitektskole.
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En progressiv arkitekt

Ragna Grubb på
byggeplads iført sit
murerarbejdstøj. Hun ses
yderst til højre, som den
eneste kvinde.
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Ikke lang tid efter åbningen af Kvindernes
Bygning vandt Ragna Grubb en konkurrence
mere. Sammen med to andre arkitekter,
Karen Hvistendahl (19032003) og Ingeborg
Schmidt (19051986) fik de førstepræmie i den
almene boligforening fsb’s konkurrence om nye
planløsninger til fremtidens lejligheder i 1937.
Det bærende princip var at omfordele den
sparsomme plads i tidens små to eller tre værelses
lejligheder, så forældrene fik eget soveværelse
og børn af forskellige køn ikke delte værelse på
bekostning af mindre fællesområder. De tre
arkitekter var nogle af de første i Danmark, der
talte for, at børn skulle have deres egne værelser.
Dengang boede mange store familier typisk i
1 og 2værelselslejligheder, og pladsen var trang.

En model i 1:1 af deres vinderprojekt blev opført
i Tivoli samme år på en stor møbeludstilling,
hvor alle kunne besøge lejligheden, som de
havde tegnet. Den var møbleret med møbler,
som de tre kvinder tegnede til lejligheden.
Og få år efter omsatte de deres tanker til

virkelighed i den almene boligbebyggelse
Kantorparken i København, hvor de tegnede blok 7.
De tre arkitekters nytænkning var med til sætte
gang i udvikling af boligbyggeriet, der i dag præger
danskernes boliger.
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Kort tid inden Kvindernes Bygning officielt
åbnede, sendte nogle af de andre kvinder fra
arkitektstudiet et telegram til “arkitekt Ragna
Grubb”. Det bar den enkle tekst: “TILLYKKE
MED DET SMUKT UDFØRTE ARBEJDE”,
underskrevet: Kirsten Westergaard, Sonja Meyer,
Rigmor Andersen, Hilda Rømer, Andrea Norn,
Ingrid Dyggve og Gerda Schäffer.
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En model i fuld størrelse af de tre kvinders vinderforslag
om fremtidens bolig, som blev udstillet i Tivoli i 1937.
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Hvor er kvinderne i dag?

Kvindernes Bygning blev udviklet og opført
udelukkende med kvinder som brugere for øje.
Bygningen står og fungerer den dag i dag. Men ellers
er det svært at finde bygninger og offentlige rum der
i deres design er målrettet kvinder og piger. Alene den
måde vi organiserer det offentlige rum på, kan virke
ekskluderende for forskellige grupper. F.eks. kan et
byrum, der er aflukket og trangt, virke utrygt for nogle,
mens et meget åbent byrum virker intimiderende for
andre. Men hvad skal der egentlig til for at skabe rum
til kvinder – og hvem skal skabe det?

1

Foregangskvinder i dag
a. Hvilke kvinder kæmper kvindernes sag i dag?
b. Hvad er deres hjertesager?

2

Rum til kvinder

3

Tag et billede af et byrum eller en designløsning
i dit nærområde, som du mener kan være
særligt attraktivt for kvinder/piger?

a. Findes der offentlige rum i byen, der er målrettet
kvinder/piger?
b. Hvordan skal vi designe de fysiske omgivelser,
hvis de skal være attraktivt, for kvinder og piger?
c. Findes der bygninger i dag, der udelukkende
er målrettet kvinder/piger?
d. Diskuter  hvad ville reaktionen være hvis man
udskrev en “kun for kvinder”konkurrence i dag?

Uddyb hvad der gør byrummet eller designløsningen
attraktiv for netop kvinder/piger.
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Socialt Boligbyggeri.
Udsnit af 15 Aars Boligbyggeri
Foreningen Socialt Boligbyggeri (1941).
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