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Indledning

KVINDER SKABER RUM

PODCAST 
 

Ud over undervisningsmaterialet findes 

podcastserien “De glemte arkitekter”, der 

i seks afsnit sætter fokus på kvinder i dansk 

arkitektur fra 1925-1975. Serien består af seks 

afsnit, og første afsnit – Hvor er kvinderne? 

– introducerer forskerne og formålet med 

projektet. 

Find dem her eller der,  

hvor du finder podcast:

https://realdania.dk/tema/

de-glemte-arkitekter

Episoder

1  Hvor er kvinderne?

2  Kærlighed

3  Alternativer

4  Visioner

5 Vækst

6  Omsorg

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.

I undervisningsmaterialet, som er tilrettelagt 

til Design og arkitektur samt Historie på 

ungdomsuddannelser, præsenteres eleverne for 

en ny måde at gå til arkitekturhistorien på;

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 arkitektur historiker  

og ph.d. Jannie Rosenberg Bendsen.

 

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? 

Materialet består af fem kapitler, der hver er sup-

pleret med øvelser, historisk kildemateriale samt 

litteratur og podcasthenvisninger.  

 

https://realdania.dk/tema/de-glemte-arkitekter
https://realdania.dk/tema/de-glemte-arkitekter
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Nye måder at bygge og bo på

Samfund i opbrud
Slutningen af 1960’erne og 1970’erne var en 

tid med oprør mod autoriteter, borgerlighed, 

seksualmoral og materialisme. Kvinderne kom for 

alvor ud på arbejdsmarkedet, og ligeløn, bedre 

barsel og en rimelig fordeling af husarbejdet kom 

på dagsordenen på en helt ny måde. Kvindernes 

krav blev blandt andet fremført af den nystiftede 

og hurtigt voksende rødstrømpebevægelse og af 

kvindefagforeningen Kvindeligt Arbejderforbund 

i Danmark (KAD). Også i de mere etablerede 

politiske sammenhænge skete der ændringer.  

Ved valget i 1966 var det første gang, at mere  

end hver tiende folketingskandidat var kvinde. 

I 1960’erne var seksuel frigørelse og kvinde-

kroppen også store samtaleemner. P-pillen 

kom på markedet i 1966, og i 1973 blev fri 

abort indført. Danske kvinder fik større selv-

bestemmelse over egen krop og flere muligheder 

for at skabe sig en tilværelse. Frigørelse fra 

normerne kom også til udtryk i arkitekturen, hvor 

psykolog Ingrid Gehl kritisk spurgte: “Hvorfor 

interesserer arkitekter sig ikke for mennesker?” 

Hun gjorde selv noget ved sagen, da hun i 1971 

sammen med arkitekt Finn Vedel Petersen 

skrev bogen BO-miljø, hvor de satte fokus på 

menneskets psykologiske behov i forhold til 

det at bo. Det var en ny måde at beskæftige 

sig med boliger. Tidligere havde man stort set 

kun beskæftiget sig med de fysiologiske og 

sikkerhedsmæssige behov.

I slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne kom 

der fokus på, at kvinder skulle have lige rettigheder med 

mænd på blandt andet arbejdsmarkedet. Det markerede 

kvinderne i demonstrationer, hvor de krævede ligeløn. 
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Det industrialiserede  
og rationelle byggeri
En ny generation arkitekter begyndte i slutningen 

af 1960’erne at gøre oprør mod måden, der blev 

bygget på i Danmark. De kritiserede samtidens 

industrialiserede og ensartede betonbyggeri. 

Den teknologiske udvikling inden for byggeriet 

havde ført til en hidtil uset effektivisering og 

rationalisering af byggeriet. Fra begyndelsen 

af 1960’erne gik byggebranchen stort set væk 

fra den traditionelle måde at bygge på med 

mursten og træ. Nu blev der i stedet bygget med 

standardiserede betonelementer, som kunne 

masseproduceres på kort tid. Betonelementerne 

blev især brugt til at opføre store almene 

boligbebyggelser. Nogle boligbebyggelser 

havde op til 2.500 boliger. De enkelte blokkes 

arkitektur adskilte sig ikke fra hinanden, og for 

at mindske produktionstiden, blev de lagt i 

mønstre efter sporene fra kranerne, der blev 

brugt til at bygge dem. Derfor kalder vi det i dag 

for kransporsbebyggelser. De mange nye boliger 

havde ofte gode, gennemtænkte planløsninger 

med rummelige altaner og flere kvadratmeter 

i forhold til boligerne i det murede byggeri 

fra særligt 1930’erne til 1950’erne. De mange 

nye boliger var med til at afskaffe bolignøden 

i Danmark og give alle uanset indkomst et 

ordentligt sted at bo.

Høje Gladsaxe var et af 

de første industrialiserede 

boligbyggerier i Danmark. 

Det ensartede byggeri er 

senere blevet kritiseret for at 

være kedeligt, men i mange 

af bebyggelserne er der 

gode, store lejligheder.
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Oprør
Selv om det industrialiserede byggeri på mange 

måder havde afhjulpet samfundsmæssige 

problemer som den store boligmangel 

foranlediget af blandt andet Anden Verdenskrig 

og vandringen fra land til by, mente de 

unge arkitekter, at de standardiserede og 

rationaliserede boligblokke indskrænkede 

menneskers muligheder for selv at vælge, hvordan 

de ville leve. De gjorde opmærksom på, at det 

var de forkerte i arkitekt- og byggebranchen, der 

havde magten. Arkitekterne skulle derfor ikke 

længere være dem, der planlagde og besluttede 

alt, inden beboerne flyttede ind. Beboerne 

skulle på banen, og arkitekterne træde tilbage, 

observere og lære af beboerne. Spørgsmålet 

var: Hvordan kunne man udvikle boliger og byer, 

som ville tilgodese individets forskellige behov og 

samtidig skabe rammen om gode fællesskaber?

De unge arkitekter råbte ikke kun op og kritiserede 

det eksisterende byggeri. De gjorde også forsøg 

på at ændre arkitekturen og begyndte at tegne nye 

måder at bo på. Nogle af de mest banebrydende 

arkitekter var Susanne Ussing (1940-1998) 

og Carsten Hoff (f. 1934), som sigtede mod 

at skabe en mere åben arkitektur med plads til 

både individualitet og fællesskab, struktur og 

forandring.  

En del unge arkitekter 

kritiserede 1960’ernes 

industrialiserede byggeri 

ved indgangen til 1970’erne. 

De forsøgte at gøre noget 

ved ensartetheden ved 

at eksperimenter med 

forskellige materialer og 

konstruktioner på for 

eksempel Thylejren.



Kv
in

de
r s

ka
be

r r
um

 / 
N

ye
 m

åd
er

 a
t b

yg
ge

 o
g 

bo
 p

å

5

Susanne Ussing 
1940-1998

Et tæt samarbejde
I 1960’erne og 1970’erne var billedkunstner 

og arkitekt Susanne Ussing sammen med 

arkitekt Carsten Hoff initiativtager til en række 

boligeksperimenter. Susanne Ussing lod ikke 

sit arbejde begrænse af hendes uddannelse 

som arkitekt. Hun udtrykte sig i stort set alle 

kunstneriske medier, sondrede ikke mellem 

skulptur og arkitektur og var i opposition til det 

etablerede.   

I tæt samarbejde med arkitekt Carsten Hoff 

udviklede hun i 1970 et byggeeksperiment til 

Thylejren - et kollektivt og socialt eksperiment. 

Thylejren var arrangeret af Det Nye Samfund, 

Den fælles konstruktion i Thylejren ændrede 

sig i takt med deltagernes engagement.
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en forening af unge med interesse for alternative 

samfundsformer. Foreningen havde købt et stykke 

jord, og alle, der ønskede at bidrage, kunne 

uanmeldt dukke op, bo i lejren og i fællesskab 

hjælpe med at skabe dens eksperimentelle livsstil 

i løbet af dens fem måneders varighed. Hvilke 

aktiviteter, der skulle foregå i lejren, skulle man 

Fotos fra Thylejren i 1970, der viser, hvordan 

deltagerne byggede på den fælles konstruktion.

finde ud af undervejs.

Susanne Ussing og Carsten Hoffs bidrag til 

Thylejren vendte om på arkitektens rolle i 

forhold til dem, der skulle bruge arkitekturen. 

Frem for at tegne og bygge et færdigt sted ud 

fra, hvad de mente var bedst, handlede det i 

stedet om brugerens behov og om at skabe i 

fællesskab. De stillede billige byggematerialer 

som jernrør, imprægnerede plader i tyk bølgepap, 

der var foldet med en særlig teknik, fiskenet, 

presenninger, spånplader og kyllingetråd til 

rådighed for festivaldeltagerne, der så kunne 

bygge frit og udforme det, som de havde lyst til. 

Den selvgroede konstruktion i Thylejren rejste sig 

med poetisk svævende vimpler og interimistiske 

løsninger. Eksperimentet gik imidlertid ikke helt 

som forventet. Arkitekterne blev frustrerede, når 

deltagerne byggede i andre materialer, der ikke 

svarede til den æstetiske linje, arkitekterne havde 

lagt. De var imidlertid mest skuffede over, at der 

ikke var flere af deltagerne på Thylejren, der havde 

lyst til at deltage.
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bo og introducerede en blød sanselighed, som 

hun syntes manglede i samtidens arkitektur. Det 

resulterede i en række sanserum, som var fyldt 

med skulpturelle elementer som for eksempel 

plastbaner med vand i bunden, der hang ned fra 

Et andet af Susanne Ussing og Carsten Hoffs 

forsøg på at ændre arkitekturen manifesterede 

sig i en række rumeksperimenter fra slutningen 

af 1960’erne. Her forsøgte Susanne Ussing at 

sprænge rammerne for, hvordan man kunne 

loftet eller store organiske former i polyuretan 

– et plastmateriale. Det var ikke rummet som 

sådan, det handlede om, men mere om, 

hvordan vi oplever omgivelser gennem kroppen 

og vores sanser.  

Et af Sussanne Ussings 

eksperimenter, det såkaldte 

sanserum, der skulle 

introducere en blød 

sanselighed i arkitekturen.
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Et tredje forsøg på at ændre måden at bo på 

var et bidrag til en arkitekturkonkurrence i 1973. 

Formålet med konkurrencen var at skabe en 

ny form for almennyttige boliger i flere etager, 

der ”afviger fra moderne byggeri”, blandt andet 

ved at muliggøre en ”større frihed til at vælge 

livsstil”. Susanne Ussing og Carsten Hoff 

vandt førstepræmien sammen med Susanne 

Ussings forældre, Elsebet (1915-1978) og 

Kjeld Ussings (1913-1977) tegnestue og deres 

samarbejdspartner, den veletablerede ingeniør 

P. E. Malmstrøm (1917-1985), som havde været 

med til at udvikle det industrialiserede byggeri i 

Danmark. Ussing og Hoffs bidrag trak på deres 

erfaringer med forskellige eksperimenter. 

Boligbyggeriet blev aldrig bygget, men på den 

kendte udstilling Alternativ Arkitektur, der vistes  

på Louisiana i 1977, opførte de et udsnit af kon - 

kurrencef orslaget. Byggeriet bestod af en tre etagers 

betonkonstruktion, hvor der var en angivelse af, 

hvor vand, toiletter og varmeinstallationer skulle 

placeres. Resten var helt op til de mennesker, 

der skulle flytte ind i byggeriet. For at hjælpe de 

fremtidige beboere med at indrette sig i det rå 
Susanne Ussing i gang 

med at bygge Ussing og 

Hoffs bidrag til udstillingen 

Alternativ Arkitektur på 

Kunstmuseet Louisiana  

i 1977.
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byggeri, udarbejdede arkitekterne en skabelon, 

man kunne klippe ud og bruge til at bygge model-

ler af. På den måde kunne fremtidige beboere 

afprøve, hvordan deres hjem kunne komme til at 

se ud.

Udstillingen Alternativ 

arkitektur på kunstmuseet 

Louisiana i 1977 var et 

stort tilløbsstykke. Ussing 

og Hoffs 1:1 model af et af 

deres boligprojekter var 

meget populært og viste, 

at man godt kunne bo på 

en anden måde end i det 

industrialiserede boligbyggeri 

fra 1960’erne.

Det viste sig, at det var svært at ændre måden 

vi bygger på, men de mange forsøg på ændre 

måden, vi bor på, resulterede i nye former for 

bofællesskaber. 



Bofællesskab eller byggefællesskab?

a.  Hvad er forskellen på et bofællesskab  

og et bygge fællesskab?

b.  Diskuter hvad grundlaget for bofællesskaber var i  

1970’erne vs. hvad grundlaget for bofællesskaber er i dag 

c.  Hvorfor skaber beboerinddragelse mere tilfredse beboere?

Overvej hvad du selv er villig til at dele?

a.  Hvilke funktioner er du villig til at dele med andre?  

– køkken, fælleskontor, værksted, hobbyrum etc.

b.  Hvad er fordelene ved at bo og leve i et bygge-  

og/eller bofællesskab?

c.  Hvad kan udfordringerne være ved at indgå  

i et bofællesskab?

 

Undersøg lokalområdet

Findes der etablerede bofællesskaber eller byggefællesskaber  
i jeres lokalområde? Eksempler seniorfællesskaber, kollektiver.

1

2

3
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ØVELSE

Kritikken af det standardiserede og industrialiserede byggeri 
er i dag stadig aktuel. Over hele landet opføres ensartet 
boligbyggeri, hvor stort set alle lejligheder er på tre eller fire 
værelser. Rumfordelingen er fastlagt på forhånd, og det er 
svært at ændre på indretningen af kvadratmeterne i forhold 
til den enkelte families behov.

Som en modreaktion har tegnestuer som Vandkunsten 
kastet sig over såkaldte byggefællesskaber, hvor beboere 
går sammen og selv er med til at tegne, designe og udvikle 
deres kommende boliger i samarbejde med arkitekten. 
Læringen fra byggefællesskaber som for eksempel 
Fællesbyg Køge Kyst er, at beboerinddragelse kan skabe 
mere tilfredse beboere, der tager ansvar for hinanden og for 
lokalområdet.  

Boligbyggeri i dag
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