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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 /Kysten tilhører os alle

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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Kysten tilhører os alle
Efter Anden Verdenskrig ændrede det danske
samfund sig med en hidtil uset fart. Danskerne
flyttede til byerne, og der fandt en hastig
udbygning af danske byer sted. De mange nye
byboere ville gerne tilbringe deres ferier i naturen,
og helst langs de mange kyststrækninger i
sommerhus, så de kunne bade og bruge de lange
sommerdage på stranden, uden at skulle køre i
bil i flere timer inden. Siden 1800tallet havde
kysterne været et yndet feriemål for overklassen,
men med ferieloven i 1938 sikrede arbejderne
sig to ugers betalt ferie, og med den stigende
økonomiske velstand fra slutningen af 1950’erne
kunne en større del af befolkningen end tidligere
holde ferie. Den økonomiske vækst i samfundet
gav ligeledes væsentlig flere danskere end
tidligere mulighed for enten at købe eller opføre
et sommerhus.
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Vækst
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Det skabte timelange køer på Frederiksborggade,
når Dansk Folkeferie åbnede for booking af
feriehuse til sommerferien.

I løbet af 1960’erne steg antallet af nye
sommerhuse i hidtil uset omfang, og flere
kommuner kunne se, at turisme med store
sommerhusområder kunne styrke den lokale
økonomi. Kommunerne udstykkede derfor
grunde til nye sommerhusområder over hele
landet. Der blev opført mange sommerhusbebyg
gelser, hvor sommerhusene lå samlet, men der var
også eksempler på, at husene blev placeret der,
hvor det passede den enkelte familie bedst.
Udstykninger af landbrugsjord til sommer
husområder over hele landet, skabte mulighed
for hurtig indtjening for landejere, der lå udenfor
byområdernes vækst. For sommerhusejerne var
det en konkurrence om at sikre sig den gode
udsigt, den nemme adgang og de gode grunde
før andre. I begyndelsen af 1960’erne kunne
man ganske sigende læse i Berlingske Tidende
“Sidste chance for at købe en af de eftertragtede
strandgrunde der er tilbage langs Danmarks
smukke kyster! De sætter Dem blot i bilen og
kører ud af hovedvej A1. Efter 40 minutters
kørsel kommer De til et skilt, der viser af til vort
salgskontor.”
Sommerhusene voksede frem over hele landet,
fra den jyske vestkyst til øerne ved Lolland

Falster og store dele af Fyn og Sjælland. De er
dermed et godt eksempel på, hvad 1960’ernes
økonomiske vækst førte med sig. De mange
nybyggede sommerhuse skabte imidlertid
opmærksomhed blandt nogle arkitekter, som
advokerede for at samle sommerhusene og
dermed friholde store dele af kyststrækninger
ne. De var en del af en kritik og en stigende
bekymring for, hvad de mange nye sommerhuse
gjorde ved naturen. I 1917 var den første danske
naturfredningslov blevet vedtaget, men den
sikrede ikke i tilstrækkelig grad bevaring af

naturen, og alle lige adgang til kyststrækningerne.
Arkitekterne påpegede, at det var nødvendigt at
gå til nybyggeriet på en anderledes måde, og en
af de mest fremtrædende forkæmpere for en ny
tilgang til planlægning langs kysterne var arkitekt
og byplanlægger Anne Marie Rubin (19191993),
som blev kystzonens forkæmper.

Store områder med landbrugsjord blev i 1960’erne
udstykket til sommerhusområder over hele landet. Her
ses et luftfoto fra Kramnitze på Sydlolland, hvor en del af
landbrugsjorden fra midten af 1960’ern blev omdannet til et
stort sammenhængende sommerhusområde.
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Adgang for alle
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Det var ikke alle steder, det
lykkedes for landmændene
at sælge deres jord til
sommerhusudstykninger.
På den lille Ø Nyord ved
Møn udarbejdede Vibeke
Dalgas’ Tegnestue en
bevaringsplan for den
velbevarede landsby af
samme navn, som var med
til at sikre, at landskabet blev
bevaret uden nyt byggeri.
Her et foto fra tegnestuens
registrering af både
landskabet og bygningernes
bevaringsværdier i 1967.
Det helt særlige ved øen er,
at landsbyen ligger som
en enklave med en tydelig
grænse mellem bygningerne
og natur.
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Anne Marie Rubin
1919-1993

Arkitekt og byplanlægger Anne Marie Rubin
var den første i Danmark, der etablerede en
tegnestue med fokus på byplanlægning. Hun
var på samme tiden en markant stemme i
den offentlige debat, hvor hun kritiserede
den hastige og hovedløse udbygning af
sommerhusområderne, som hun kaldte “the
cancer of our coast”. Anne Marie Rubin ønskede
at skabe gode betingelser for den enkelte familie
og var ikke imod opførelsen af sommerhuse
som sådan. Men udbygningen måtte ikke ske
på bekostning af naturværdier og fælles bedste.
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Arkitekt med holdninger
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Anne Marie Rubins plan for Sydlolland – en strækning på
omtrent 40 km, hvor hun med farver har angivet, hvor der
skal bygges, og hvor kysten skal holdes fri fra bebyggelse.

“Jeg tænker på timerne på stranden, hvor
bølgernes lyd blander sig med de spredte skrig
fra mågerne og strandskaderne, hvor man ligger
i timevis og ser lyset skifte, mens solen bliver
lavere, hvor pludselig de fine, knivskarpe terner
dykker som pile højt oppe fra ned i vandet,
bølgeslaget, lyset, fuglene […] Skal dette kun
være en barndomsoplevelse? Den nære kontakt
med naturen skal ikke forbeholdes dem, der
kommer først.”
Anne Marie arbejdede først for Boligministeriet,
inden hun etablerede egen tegnestue. Fra sit
arbejde i ministeriet havde hun været i kontakt
med flere kommuner på Lolland, og det førte
til, at flere små sydlollandske kommuner i
midten af 1960’erne gik sammen om at hyre
hende til at tegne en plan for udviklingen af en

Anne Marie tegnede sin plan for området på forskellige
kort. Her ses et udsnit for området omkring det lille
fiskerleje Kramnitze. Det var meningen, at der i midten
af området skulle være et stort feriecenter, men det blev
aldrig realiseret. Planen for sommerhusenes placering er
karakteriseret ved at være meget funktionel og mellem
områder med sommerhuse skulle der være grønne kiler
med mulighed for at se landskabet mod nord og syd.
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Kysten skulle bevares, og alle skulle have adgang
til vandet. Hun skrev:
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kyststrækning på over 40 km. På Sydlolland så
de ni lokale kommuner et stort potentiale i at
omdanne en lang kyststrækning til et sommerhus
og ferieområde. Maribo Amt tog initiativet til
samarbejdet på tværs af kommunerne, og planen
blev formaliseret ved lov. I dag er planen kendt
som Rubinplanen.

Endnu et udsnit af Anne Marie Rubins plan, hvor
der ikke skulle være så mange sommerhuse som
omkring Kramnitze. Her skulle der være mere plads
til naturen. Den blå streg langs kyststrækning viser,
at det var et godt sted at bade.
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I 1964 præsenterede hun sin plan for de lokale
kommuner, som dækkede kyststrækningen
på Sydlolland mellem Rødby Havn og
Albuen – et område på den vestlige side af
Sydlolland. Hun valgte at koncentrere de nye
sommerhus og feriebebyggelser i felter langs
de eksisterende veje, hvor der allerede lå nogle
få sommerhuse. Således kunne hun friholde de
åbne landskabsrum med både eksisterende skov
og skabe ny beplantning. Hun kom med forslag
til, hvor man kunne lægge nye sommerhuse
og sørgede for, at der var grønne kiler mellem
sommerhusene, som gav frit udsyn til landskabet.
Samtidig holdt hun kysten fri og peger dermed
frem mod en reguleret planlægning af kysten

xx
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I 1974 blev Anne Marie Rubin udnævnt som
professor i planlægning ved Aalborg Universitet,
efter hun siden 1968 havde været professor
i samfundsplanlægning ved det nordiske
planlægningsinstitut Nordplan i Stockholm. I 1977
lukkede hun sin tegnestue for at udelukkende at
arbejde på universitet. Dermed var Anne Marie
Rubin den første kvinde inden for arkitektfeltet i
Danmark, som blev udnævnt til professor.
Anne Marie Rubins arbejde med at sikre
de danske kyster, skriver sig ind i en dansk
historie, der handler om vigtigheden i langsigtet
planlægning for at beskytte vores natur.
Med sine fremsynede idéer om at sikre vores
kyster lagde Anne Marie Rubin kimen til
strandzonebeskyttelsesloven – også kendt som
“Kystloven”. Den blev vedtaget i Folketinget
i 1994, og forbyder bebyggelse under 300
meter fra vandet. I de senere år har der været
flere diskussioner om hvorvidt, der skal gives
dispensationer fra kystloven, og bygges tættere
på vandet.
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Der var enkelte ældre bebyggelser i området,
som det lille fiskerleje Kramnitze. Her var
Rubin optaget af at videreføre kvaliteterne i det
eksisterende landskab, både de historiske i det
lille fiskerleje med den gamle pumpestation og de
naturmæssige kvaliteter i det store åbne landskab.
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Et af de grønne områder i Rubin-planen, som det ser ud i dag.

Sommerhus eller feriepalads?

I dag er naturen, både i by og landområder, noget der
står øverst på dagsordenen blandt politikere såvel som
almindelige borgere. Nye byggeprojekter på naturområder
omkring København som Lærkesletten, Stejlepladsen
og Nordhavnstippen møder stor modstand, ligesom flere
større feriebyer protesterer mod den fortætning, der finder
sted i mange sommerhusområder.
Derudover bliver danske sommerhuse større og større.
I 1986 var gennemsnitsstørrelsen på alle danske
sommerhuse blot 61 kvadratmeter. I 2020 var tallet
vokset til 75 kvadratmeter. Når husene bliver større, kan
det have konsekvenser for et områdes rekreative værdi og
biodiversiteten. Måske er der også i dag brug for at styre
udviklingen mere, så naturen i sommerhusområderne ikke
forsvinder eller forringes?

1

Hvad er et sommerhus?

2

Sommerhuset før og nu

3

Fremtidens sommerhus

a. Overvej hvad essensen af et sommerhusets er?
b. Diskuter hvad skal et sommerhus skal kunne
– hvad er sommerhusets formål?
c. Konkretiser hvilke funktioner et sommerhus skal indeholde?

a. Undersøg hvordan et typisk sommerhus så ud i 1950’erne
b. Undersøg hvordan et moderne nybygget sommerhus
ser ud i dag
c. Diskuter kan forskellen fortælle os om udviklingen
og anvendelsen af sommerhuse fra dengang til i dag?
d. Hvad kan være problematisk ved udviklingen af igen
større sommerhuse?

Overvej hvordan et sommerhus der peger ud i en fremtid
med bæredygtighed, klimaforandringer og natur skal se ud:
a. Hvor skal det placeres?
b. Hvor stort skal det være?
c. Hvilke funktioner skal prioriteres?
d. Hvilke materialer skal det opføres i?
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www.kvinfo.dk/side/597/bio/1634/origin/170/
Sommerlandets arkitektur.
Drømmen om det gode liv.
Museum Tusculanums Forlag, 2018
Nan Dahlkild (red.)
De første sommerhuse. 1886.
Aarhus Universitetsforlag, 2022.
Line Vestergaard Knudsen
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folkeferie.dk
3
Danmark set fra luften,
Det Kongelige Bibliotek
4 Vibeke Dalgas’ Tegnestue (tidligere
Vibeke Fisher Thomsens Tegnestue)
57 Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv
8 Liv Løvetand Rahbek
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