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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
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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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Mindre arbejde, mere fritid
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Efter Anden Verdenskrig gennemgik det danske
samfund en rivende udvikling. Fra slutningen af
1950’erne stabiliserede dansk økonomi sig, og i
takt med en velstandsstigning fik danskerne flere
rettigheder i form af blandt andet sociale ydelser
som folkepension i 1956. Folkepension var
Danmarks første universelle velfærdsydelse, og
alle borgere over en vis alder var og er berettiget
til at modtage et mindstebeløb. På samme tid
ændrede danskernes arbejdstid sig også. En
række love regulerede arbejds og ferietiden,
så den samlede arbejdstid faldt. I 1920 havde
man vedtaget, at en arbejdsuge var på 48 timer
fordelt over seks dage med otte arbejdstimer hver
dag. I 1958 faldt arbejdstiden med en time om
ugen, og frem mod 1976 faldt den gradvist til 40
timer om ugen. De kortere arbejdsdage betød, at
danskerne fik mere fritid, og over hele landet var
der brug for flere idrætsfaciliteter, hvor danskerne
kunne bruge deres nye frihed.
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Kildeskovshallen i Gentofte er et eksempel på, hvordan kommuner over
hele landet i midten af det 20. århundrede opførte nye idrætsfaciliteter,
som danskerne kunne bruge i deres fritid.

Danskernes stigende velstand blev også
omsat i mursten, og de største byer
voksede med udstrakte forstæder med
grønne parkområder og mange tusind nye
boliger i form af både enfamiliehuse og
etagebebyggelser. Staten byggede skoler,
hospitaler og uddannelsesinstitutioner, og
det blev arkitekternes opgave at omsætte de
politiske visioner til fysisk form. Arkitekter og
landskabsarkitekter planlagde og tegnede alt
fra stort til småt: motorveje, parker, bolig og
industriområder, pladser, gader og bygninger.
Ude og inde skulle hænge sammen, og alt ned
til de mindste detaljer som dørhåndtag og
køkkenskabe var designet. Velfærdssamfundets
bygninger og landskaber blev skabt i tværfaglige
samarbejder, hvor også mange kvinder bidrog.

Over hele landet voksede byerne efter Anden
Verdenskrig. Og i årene mellem 1945 og 1989 blev der
opført flere bygninger end, hvad der tidligere var opført
i Danmark. De mange nye bygninger lå i områder uden
om de ældre købstæder. På kortet viser de gule, røde og
orange nuancer byggeri opført mellem 1945 og 1989.
De blålige farver er byggeri opført før 1945.
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Nye forstæder
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Hovedstaden

I Gentofte Kommune havde lokalpolitikerne
siden begyndelsen af 1950’erne diskuteret
behovet for nye offentlige bygninger som både
hovedbibliotek og svømmehal, der kunne give
indbyggerne i kommunen mulighed for en aktiv og
sund fritid. I 1961 spurgte kommunalbestyrelsen
arkitektparret Karen (19172001) og Ebbe
Clemmensen (19172003) om de sammen med
ingeniørvirksomheden Chr. Ostenfeld and W.
Jønsson ville tegne en ny svømme og idrætshal.
Efter mange diskussioner om forskellige
beliggenheder, endte kommunalbestyrelsen med
at beslutte, at hallerne skulle placeres på den
tilvoksede grund, Kildeskoven.

Den verdensberømte
plan for udviklingen af
Hovedstadsområdet
fra 1947 bliver kaldt
Fingerplanen, fordi
udviklingen i princippet
skulle ske langs fingre som
på en hånd. I hver finger
skulle der være en s-togslinje
og bebyggelse tæt på.
Mellem fingrene skulle der
være grønne områder.
Planen blev aldrig formelt
vedtaget, men udviklingen
skete i store træk efter
ovenstående principper.
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Særligt Hovedstadsområdet voksede med
nye forstæder rundt om København, både
mod nord, vest og syd, og de nye områder
sikrede alle borgere adgang til grønne rum, som
beskrevet i Fingerplanen fra 1947. Planen var
et bud på, hvordan Hovedstadsområdet skulle
udvikle sig i de kommende år. Princippet var,
at byens udvikling skulle ske i såkaldte fingre
med en Sbane i midten af hver finger og med
grønne områder mellem fingrene. De mange
nye indbyggere i forstæderne kom både fra
Københavns brokvarterer med små, dårlige
og usunde boliger og tilflyttere fra resten af
Danmark, der søgte fra landområder mod byen.
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Karen og Ebbe Clemmensen samt Agnete Muusfeldt
1917-2003, 1917-2001, 1918-1991

Kildeskovshallen bliver ofte beskrevet som en
af de smukkeste sports og svømmehaller i
Danmark, og bygningsanlægget er fredet som
et fremragende eksempel på et idrætsanlæg
med en unik sammenhæng mellem bygninger
og landskab. Hvad de færreste ved, er, at
anlægget, som er opført mellem 1966 og 1973,
opstod i et unikt og mangeårigt samarbejde
mellem arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen,
landskabsarkitekten Agnete Muusfeldt (1918
1991), som blev koblet på projektet i 1963, og
ingeniøren Knud Bergholt (19212006) fra

I den øverste halvdel af luftfotoet fra midten af 1950’erne kan
vi se, at grunden, hvor Kildeskovshallen ligger i dag, er dækket
med træer. Agnete Muusfeldt sørgede for, at en del af træerne
blev bevaret, så hele byggegrunden ikke blev ryddet, inden
opførelsen af den nye svømmehal gik i gang.
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Et tæt samarbejde
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Byggegrunden var dækket af mange ældre træer,
og i stedet for at fælde alle træerne og fjerne
den eksisterende beplantning, som man gjorde
mange steder i 1960’erne, når man byggede
nyt, var det her et ønske fra arkitekterne, men

især landskabsarkitekten at bevare en del af
skovens træer. Samarbejdet mellem arkitekterne
og Agnete Muusfeldt resulterede i, at en stor
del af de gamle træer kunne bevares: de blev
nøglen til stedets særlige stemning og hallens
design. Særligt Agnete Muusfeldts arbejde med
at udvælge de bedste træer og passe på dem
undervejs i byggeprocessen muliggjorde, at stedet
efter indvielsen kunne og stadig kan opleves
som en levende og frodig skov og ikke som en

traditionel finkæmmet park eller et idrætsanlæg
med tilhørende parkeringspladser. Muusfeldts
vision var, at der skulle være træer og tæt
beplantning i forskellige højder og under stadig
vækst. Det skulle være et levende sted, som hele
tiden forandrer sig i takt med skiftende årstider.
Det oprindelige anlæg består af fem bygninger
i forskellige størrelser og højde, der er bygget
sammen. Svømmehallen har tre bassiner, der
ligger i hver sin bygning med en åben og glidende
overgang imellem dem. Loftshøjden varierer
efter bassinstørrelse, og markerer på den måde,
at der er tale om tre bygninger. Med inspiration
fra den oprindelige skov skabte Clemmensen
parret en iøjnefaldende søjlekonstruktion, der
spiller på skovens stammer og løvtag. De tre
lette tage svæver elegant over hvert sit bassin,
mens de opadstræbende stålsøjler og loftets
gitterkonstruktion mimer den omgivende skov
og trækronerne.

Agnete Muusfeldts eget foto fra Kildeskovshallen.
Hun prioriterede, at træer og beplantning skulle være
i forskellige størrelser og højde, så det hele tiden
forandrede sig i takt med naturens vækst.
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Chr. Ostenfeld og W. Jønsson. Anlægget blev
til i et samarbejde på tværs af køn og fagligheder,
og Kildeskovshallen er både arkitektur og
landskab samt ingeniørkunst.
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I 2002 blev der føjet et 50 meter konkurrence
bassin til Kildeskovsanlægget udformet af
tegnestuen Entasis. Mens det oprindelige anlæg
er transparent og let i sit udtryk, har Entasis
anvendt et anderledes råt udtryk med rå beton
og lukkede rum, hvor al opmærksomhed vendes
mod konkurrencebassinet. Som en hyldest til
Agnete Muusfeldt har Entasis ladet et træ vokse
op igennem en åbning i den lave tagkonstruktion.

I baggrunden ses den øverste del af tagkonstruktionen over
det ene af svømmehallens bassiner. De slanke søjle i facaden
taler sammen med de slanke træstammer, der står tydeligt
frem om vinteren, når der ikke er blade på træerne.
Se ligeledes foto på side 2.
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Bygningerne med administration og boldbaner
har næsten lukkede facader, mens svømmehallen
og cafeteriet har glasfacader fra gulv til loft. Her
åbner bygningerne sig mod det omkringliggende
landskab, og opløser skellet mellem ude og inde.
Bygningerne er integreret i det designede landskab
med skoven som det altdominerende tema.
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Karen og Ebbe Clemmensen præsenterede de første skitser til svømmehallen for Gentofte Kommunalbestyrelse i begyndelsen
af 1960’erne. En del af skitserne var akvareller udført af Karen Clemmensen, hvor inspirationen fra de slanke træstammer er tydelige.

Velfærdsarkitektur og bynatur i dag

Det kan tage mange år at gro nye træer i byerne, men
træer bidrager positivt til bymiljøet, både når det gælder
oplevelsen af byen, vores sundhed og biodiversitet.
Derfor er der i disse år et stort fokus på naturbevaring,
bynatur og landskabsværdier både i og uden for vores
byer, så man på den måde kan skabe gode levevilkår for en
række dyr og planter, der ellers ikke ville trives. Muusfeldt
og Clemmesenparrets arbejde med træerne omkring
Kildeskovshallen er et eksempel på denne tankegang
fra slutningen af 1960’erne.

1

2

3

Hvor er velfærdsarkitekturen i dag?
a. Hvilke eksempler finder I på velfærdsarkitektur i jeres
lokalområde – fra boliger over institutioner til den brede
befolkning?
b. Hvad er forskellen på den velfærdsarkitektur som blev skabt
i 1960’erne og den som bliver udviklet og opført i dag?
c. Hvad kan forskellene fortælle os om den måde vi prioritere
velfærdsarkitektur i dag?

Hvad med naturen?
a. Hvor finder I eksempler på natur i jeres by?
b. Hvilken værdi skaber bynaturen for byens indbyggere?
Hvilke funktioner, oplevelser og aktiviteter kan den
understøtte?
c. Hvem har ansvaret for at sikre adgang til natur i byerne?

De gode eksempler
Undersøg hvor de gode eksempler på bynatur og
velfærdsarkitektur findes i jeres lokalområde.
a. Hvem bruger naturen/arkitekturen?
b. Hvem er landskabsarkitekterne/arkitekterne bag?
c. Hvornår er det opført og af hvem?
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ØVELSE
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www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=3757721
Karen og Ebbe Clemmensens forretningsarkiv
Samlingen af arkitekturtegninger,
Det Kongelige Bibliotek
En have som en lund
Haven, 87. Årgang (1987), p. 372376.
Agnete Muusfeldt
Idrætshaller i Kildeskoven
Landskap 52, nr. 8 (1971).
Agnete Muusfeldt
Samtale med landskabsarkitekt
Agnete Muusfeldt
Landskab 69, nr. 8 (1988).
Karen Permin

FOTOS
Forside Karen og Ebbe Clemmensen,
Kildeskovshallen
2 Liv Løvetand Rahbek
3 Dansk Bygningsarv: Forstadens
bygningskultur 19451989
4 Egnsplankontoret
5 Privatfoto, Danmark set fra luften,
Det Kongelige Bibliotek
6 Agnete Muusfeldt, samling af have
og landskabstegninger, Københavns
Universitetsbibliotek Frederiksberg
7 Liv Løvetand Rahbek
8 Karen og Ebbe Clemmensen, Samlingen af
arkitekturtegninger, Det Kongelige Bibliotek
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