
Brug Arkitekturens Dag til 
at vise arkitektur, der skaber 
nye forbindelser til natur
Guide til arrangører
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I anledning af Arkitekturens Dag inviterer Arkitektforeningen 
kommuner, kulturinstitutioner, borgere og arkitekter til at udvikle 
arrangementer, som viser, hvordan arkitekturen forbinder os til naturen. 
Det sker mandag den 4. oktober 2021. 

Denne guide er til dig, som gerne vil godt i gang med at planlægge 
Arkitekturens Dag. 

At der er tæt forbindelse mellem arkitektur og FNs 17 verdensmål er bredt anerkendt i arkitektverdenen, og rundt 
omkring i landet er mange projekter i gang, der skal bidrage til at opnå et eller flere af målene. Verdensmålene er 
også afsæt for Arkitekturens Dag 2021, som har ’nye forbindelser til natur’ som overordnet tema. 

Til trods for at de fleste af os bor i og omkring byerne, længes det moderne menneske i stigende grad efter naturen, 
og med det seneste års nedlukning har danskerne i endnu højere grad taget det grønne til sig – både i egen have og 
byernes parker, men i allerhøjeste grad også ved at søge adspredelse og nye oplevelser ude i landskabet. Den øgede 
efterspørgsel har sat naturen under pres, og derfor er der brug for, at vi på én og samme tid forbedrer adgangen til 
naturen, samtidig med at vi værner om den.

Temaet for Arkitekturens Dag kan tolkes meget direkte ved at fremhæve arkitektur, der skaber en fysisk forbindelse 
til naturen og styrker vores måde at bruge og opleve den på. Men det kan også anskues mere bredt, som den måde 
arkitekturen understøtter realiseringen af verdensmålene gennem bæredygtigt ressourceforbrug, klimatiltag eller ud-
vikling af boligområder eller byområder i større samklang med naturen. Afgørende for at fremhæve et projekt på 
dagen er ikke, at der er tale om et storslået eller ikonisk bygningsværk, for ofte kan det underspillede arkitektoniske 
greb vise sig at skabe stor effekt – også selv om det ikke kan ses ved første øjekast.

Novo Nordisk Naturpark, SLA. Foto: SLA



Hvem kan være med?

Kommuner, tegnestuer, kulturinstitutioner, grundejer- og boligforeninger, skolehaver, løbeklubber og andre lokale for-
eninger, borgere og virksomheder - og meget gerne i samarbejde med hinanden. Tænk gerne i, hvordan I kan forbinde 
jer på kryds og tværs. Arbejder du i en kommune, så tag kontakt til arkitekterne bag et særligt projekt. Arbejder du på 
en tegnestue, så tal med kommunen, boligselskabet eller de lokale foreninger om, hvordan I sammen kan skabe en 
fælles fortælling og oplevelse for borgerne.

Hvorfor er Arkitekturens Dag særlig relevant for kommunerne i år?

Kommunalvalget står for døren, og der vil være ekstra opmærksomhed på sammenhængen mellem byudvikling,  
arkitektur og politik. Dels blandt borgere, der bor på steder, som forandrer sig, og dels blandt fagfolk, der skal designe, 
planlægge og forvalte alle de rum, vi bor og færdes i. 

Derfor er Arkitekturens Dag en anledning til at sætte fokus på den arkitekturpolitiske dagsorden og komme i dialog 
med borgere og besøgende. Dagen er oplagt til at kommunikere politiske visioner og strategier, der understøtter 
den bæredygtige dagsorden i kommunen, og til at øge forståelsen for den rolle, den fysiske udvikling og arkitekturen 
spiller i den grønne omstilling.

Overvej også, hvordan I kan bruge Arkitekturens Dag strategisk i forhold til jeres kommunikation: Vil I fx bruge dagen 
til at vise alt det, I allerede gør, og fortælle om fremtidige ambitioner og planer? Vil I bruge dagen til at komme i dialog 
med borgerne og få deres input til kommende projekter og planer. Eller vil I inspirere til, hvordan den enkelte selv kan 
bidrage til mere bæredygtighed?
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Overvej målgruppen

Før I går i gang med planlægningen, så husk at overveje hvilken målgruppe, I først og fremmest henvender jer til, og 
hvorfor de er interesserede i arrangementet. Arkitekturens Dag tiltrækker traditionelt den arkitektur- og kulturinte-
resserede borger, men kan også målrettes fx skoleelever, unge, fagfolk, naturinteresserede eller potentielle tilflyttere. 
Sørg for, at arrangementet skrues sammen, så det er relevant for dem, I henvender jer til – både i form og indhold.

Hvad kan et arrangement være? 

Typer af arrangementer kan spænde vidt. Fra debatter og samtalesaloner, til by- og naturvandringer, udstillinger, 
koncerter, bevægelse og dans eller noget helt syvende. Tænk gerne i, hvordan lyd, lys, performance, happenings eller 
andre aktiviteter kan iscenesætte stedet på en ny måde og involvere deltagerne. 

Det kan være: 

• en rundvisning eller byvandring til arkitektoniske fyrtårne – fx et byggeri eller et sted i byen, hvor der er skabt 
særlige indsatser for bæredygtighed eller klimatilpasning. 

• fælles vandring langs en særlig rute, som undervejs krydres af små oplevelser og fortællinger. Måske møder del-
tagerne en række forskellige mennesker med viden om de enkelte nedslagspunkter på ruten. Eller måske delta-
gerne skal lede efter poster, hvis indhold gør dem klogere på naturen, arkitekturen og behovet for bæredygtighed.

• et debatarrangement om borgernes efterspørgsel efter særlige naturoplevelser, bedre adgang til landskabet, mere 
vild natur eller nye mødesteder i det fri. 

• midlertidige tiltag, som inviterer til at opleve byrummet på en anden måde.

• Derudover er udstillinger, foredrag, åbent hus-arrangementer, fotokonkurrencer, filmvisninger, arkitekturløb og 
skattejagt for børn også oplagte formater, som kan bringes i spil.
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Varighed og tidspunkt

Arkitekturens Dag er en verdensomspændende begivenhed, som altid finder sted den første mandag i oktober – i år 
mandag den 4. oktober. 

Arrangementerne har bedst mulighed for at tiltrække publikum i tidsrummet fra eftermiddag til aften, hvor de fleste 
har fri. Tag evt. søndag den 3. oktober i brug, hvis I har flere arrangementer eller henvender jer til børnefamilier og 
andre, der har svært ved at nå at være med på en hverdag. 

Planlægning, rollefordeling og deadlines

Arrangører planlægger og afholder selv eventet. Send beskrivelsen af jeres arrangement til Katrine Østergaard Bang 
på mail kb@arkitektforeningen.dk senest den 15. september 2021.

Har I behov for arkitektfaglig bistand til jeres event, kan Arkitektforeningen hjælpe med at pege på lokale MAA-arki-
tekter med viden om det emne, I vil sætte fokus på.

Brug kommunikation til at sikre arrangementets succes

Skal arrangementet nå bredt ud og skabe værdi for deltagerne og andre interesserede, er det afgørende at kommuni-
kere det. Det kræver en målrettet indsats, både på web, på de sociale medier og i lokalpressen, og i Arkitektforeningen 
bakker vi gerne op om indsatsen ved hjælp af:

• Et pressekit, som kommuner og andre interesserede kan bruge i kontakten med de lokale og regionale medier.  
Har pressekittet interesse, så kontakt Birgitte Lindegaard på blj@arkitektforeningen.dk.

• Sociale Medier: Vi opfordrer til at dele oplevelser og aktiviteter i forbindelse med Arkitekturens Dag på de sociale 
medier. Følg med på Arkitektforeningens Instagramprofil og tag jeres billeder med #arkitekturensdag.

• Web: Arkitektforeningen annoncerer alle arrangementer på arkitektforeningen.dk. Skal dit arrangement med, skal 
vi have en beskrivelse af arrangementet (tid, sted og evt. tilmelding) samt billede i str. 1920 x1080 pixels senest 
den 15. september 2021.  
Send beskrivelsen af arrangementet til Katrine Østergaard Bang på mail kb@arkitektforeningen.dk.
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