
– et inspirationskatalog til arrangører

Hvilket sted vil du fremhæve 
på Arkitekturens Dag 2022? 



1. Find et sted eller et projekt med en stærk identitet.  

2. Tænk i fagligt, borgerrettet og/eller politisk indhold.   

3. Tænk i aktivering af politikere, lokale arkitekter, ildsjæle, foreninger og/eller virksomheder. 

4. Tænk i borgerinvolverende og engagerende arrangementer. 

5. Måske kan stedet aktiveres på en ny og sanselig måde ved at tænke vores forskellige 
sanser ind i formidlingen? 

6. Husk at kommunikere arrangementet – det bidrager både til at trække folk til og til at 
skabe opmærksomhed om stedet.  

Læs mere og find praktisk info om at være arrangør på www.arkitekturensdag.dk

6gode råd til planlægning 
af Arkitekturens Dag
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Hver dag er arkitekturens dag, men første mandag i 
oktober er det officielt Arkitekturens Dag verden over. 

Arkitekturens Dag er en årligt tilbagevendende 
begivenhed, hvor tegnestuer, kommuner, kulturin-
stitutioner og foreninger inviterer landets borgere 
til at se, mærke og tale om arkitektur, og i år kom-
mer det til at handle om ‘stedsans’, et tema, vi deler 
med den årlige arkitekturfestival CAFx, der løber af 
stablen den 6.-16. oktober – så forhåbentlig bli-
ver den første halvdel af oktober én lang fejring af 
sansernes arkitektur.

Hvad er stedsans, og hvorfor er det vigtigt? 
I en tid med et akut behov for at udvikle byer, byg-
ninger og landskaber med øje for klima og bæ-
redygtighed og en bevægelse mod det lokale, er 
der kommet et fornyet fokus på stedets kvalite-
ter, naturressourcer og kulturarv blandt arkitekter, 
planlæggere og bygherrer. Alt dét, som beriger og 
berører os og giver stedet identitet og ånd. 

Stedsans handler derfor om mere end evnen til at 
finde vej og kan komme til udtryk på mangfoldige 
måder. Det er en tilgang, der betyder, at man ud-
vikler med sans for stedets særlige identitet, kva-
liteter og udfordringer; dét, der gør stedet til lige 
præcis dét sted. 

Stedsans er, når man ’lytter’, mærker og stiller 
spørgsmål til stedet, før man gør noget ved det. 
Når fokus er på sammenhænge og helheder frem 

for det enkelte værk. Når nye fysiske greb tager 
farve af stedet og ikke blot løser en funktion. Når 
stedets kvaliteter formidles på en måde, så de bli-
ver naturlige og åbne for sansning. 

Og ikke mindst er stedsans vigtigt, fordi byudvik-
ling og byggeri, som tager afsæt i stedet, ofte vil 
vinde størst genklang hos brugerne, bidrage po-
sitivt til den lokale udvikling og være mest bære-
dygtig på den lange bane – simpelthen fordi man 
bygger videre på de kvaliteter, der er i forvejen. 

Vær med til at vise, hvad arkitekter formår 
I Arkitektforeningen håber vi, at rigtig mange vil gri-
be muligheden for at kommunikere arkitekturens 
samfundsværdi og møde publikum 1:1 – både ved 
at invitere borgere og politikere ud for at opleve de 
gode eksempler og lave guides eller udstillinger, 
som formidler arkitekturen og årets tema, og ved 
at blande sig i arkitekturdebatten eller vise projek-
ter frem på de sociale medier. 

I dette inspirationskatalog kan du blive klogere på, 
hvad stedsans kan være, hente inspiration fra sær-
lige steder, og du kan læse om nogle af erfaringer-
ne fra tidligere års arrangører.  

Vi glæder os til at fejre Arkitekturens Dag sammen 
med jer! 

Johnny Svendborg 
Formand for Arkitektforeningen   

Brug din stedsans på Arkitekturens Dag
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Arkitekturens Dag er en årlig, international festdag, 
dedikeret til arkitekturens mangfoldighed. I Dan-
mark er Arkitektforeningen ’paraply’ for begiven-
heden. Rundt om i landet har borgere og fagfolk 
mulighed for at få indblik i aktuelle byudviklings-
projekter, komme helt tæt på smuk arkitektur og 
blive klogere på arkitekturens betydning for sam-
fundet og vores liv.  
 
Arkitekturens Dag er indstiftet af Den Internationa-
le Arkitektforening, UIA, i 1988 og afholdes hvert 
år den første mandag i oktober og gerne også i 
weekenden før. I år er det den 3. oktober.  
 
Hvem kan være med? 
Alle kan bidrage med et arrangement, så længe 
fokus er på vores fysiske omgivelser: områder, byg-
ninger, pladser, torve, gader, stier og alle rummene 
imellem.  
 
Arrangører planlægger og afholder selv arrange-
mentet. Har I behov for arkitektfaglig bistand, kan 
Arkitektforeningen hjælpe med at pege på lokale 
arkitekter MAA med viden om det emne eller pro-
jekt, I vil sætte fokus på. 

Arkitektforeningen annoncerer alle arrangementer 
på arkitektforeningen.dk og i den samlede mar-
kedsføring af dagen. Vi skal blot have en beskri-
velse af arrangementet (tid, sted og evt. tilmelding) 
samt billede i str. 1920 x 1080 pixels senest den 
1. september 2022. Send beskrivelsen af arrange-
mentet til Arkitekturensdag@arkitektforeningen.dk. 

Hvad kan et arrangement være? 
Arrangementer kan spænde vidt, og de kan være 
store eller små. Fra debatter og samtalesaloner, til 
by- og naturvandringer, bygningspræmieringer, ud-
stillinger, koncerter, bevægelse, åbent hus-arrange-
menter, fællescykelture, skattejagt, foredrag, dans, 
fællesspisning eller noget helt andet. Eneste krav er, 
at de fysiske omgivelser er i fokus.

Inspiration fra sidste år
På Arkitekturens Dag 2021 fejrede Nordjysk Arki-
tekturKlub arkitekturen fra morgen til aften med 
morgenforedrag, online talks, forelæsning, cykeltur, 
udstilling og fællesspisning i Utzon Centret.

Faaborg-Midtfyn havde også flere arrangementer 
på programmet – blandt andet en fælles audio-
walk i det sydfynske landskab i samarbejde med 
bl.a. BaggårdTeatret og Øhavsmuseet. 

I Hellebæk inviterede Helsingør Kommunes BYLAB 
til byvandring om bevaring og udvikling af områdets 
kulturmiljø. Arrangementet var meget velbesøgt af 
folk i alle aldre, og for kommunen blev dagen en 
god anledning til at komme i dialog med borgerne 
om et særligt sted. 
(Foto: Hellebæk, Helsingør Kommune)

Hvad er Arkitekturens Dag?
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Studielandsbyen er et studie i stedsans

Studielandsbyen er en transformation og udvidel-
se af Søgaarden, en firlænget bindingsværksgård 
fra 1700-tallet, som ligger i Viby lige uden for Aar-
hus. Oprindeligt blev stedet anvendt til kvæg, men 
siden blev det opslugt af den voksende by, og i 
dag ligger det som en oase af landlig idyl mellem 
hovedveje og indkøbscentre – en lille landsby om-
kranset af byen. Office Kim Lenschow og Pihlmann 
Architects står bag projektet, der har bevaret ste-
dets oprindelige karakter. Rundt om den istandsat-
te gård er syv nye bygningslænger kommet til. De 
står som tidssvarende fortolkninger af de gamle 
længer, og i kraft af deres form, materialitet og 
konstruktion trækker de referencer til historien. 
Mellem længerne har arkitekterne skabt et intimt 
og socialt netværk af gader, passager og pladser, 
hvor nyt og gammelt optræder side om side. 
(Foto: Hampus Berndtson)
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Bredalsparken – velfærdssamfundets arvesølv

Bredalsparken i Hvidovre er udpeget som én af 
efterkrigstidens mest betydningsfulde murede 
boligbebyggelser. Med et vellykket helhedsgreb, 
homogen bygningsstruktur og nænsomt bear-
bejdede detaljer er det her lykkedes at skabe et 
sted med sin helt egen karakter – sin helt egen 
stedsans. Velproportionerede facader i blank mur 
af gule teglsten, skulpturelle altanfronter og en rig-
dom af arkitektoniske detaljer og stoflighed. Det 
er blot nogle af de elementer, som kendetegner 
bebyggelsen, der er opført ud fra drømmen om at 
skabe gode boliger til folket og med fællesskabet 
for øje. Og det samlede værk, der også omfatter 
selskabslokaler og et lille butikscenter, opleves 
som langt større end summen af de enkelte dele.
(Foto: Helga T. Theilgaard og Realdania)

Industrihistorien lever på Holmegaard Værk

I næsten 200 år var Holmegaard Glasværk førende 
inden for glasproduktion og -design og udgjorde 
et lille samfund med fabrik, boliger, skole, kro, ka-
pel og arbejdspladser til egnen. I 2008 lukkede 
værket, og i 2020 genopstod det som Holmegaard 
Værk – en verden af kunsthåndværk, designtraditi-
on og industrihistorie. I transformationen har Røn-
now Arkitekter lagt vægt på, at bygningerne selv 
kunne bidrage til oplevelsen og fortællingen om 
det gamle glasværk. Med få udvalgte greb frem-
hæver projektet stedets iboende fortællinger, og 
sporene fra tidligere funktioner er stadig synlige. 
Nye blændinger og åbninger er tydeliggjort i ma-
terialer og overflader, så stedets nye funktion som 
museum indskriver sig som endnu et kapitel i den 
store historie. I bearbejdningen af landskabet byg-
ger Erik Brandt Dam Arkitekter også videre på det 
oprindelige, ligeledes med sans for stedet.
(Foto: Stephanie Houldcroft og Realdania)

steder med stedsans3



I regn og rusk gik  vi for 10 år siden en tur på Born-
holm. Vi havnede i et vildnis uden kort og kompas, 
men måske udstyret med vores intuition. I de tæt-
te bevoksninger fandt vi spor af en skærvevej og 
tænkte: Lad os gøre stien til et projekt. Det gjorde 
vi, og i dag forbinder den Hammershus med Allin-
ge og helleristningsfeltet på Hammersholm.  
 
Til stien føjede vi tre cirkulære udsigtsplatforme, to 
ledetråde af træplinte, en stente, en bro og enkel-
te trin i terrænet. Stien inviterer til at bevæge sig, 
til at gå på opdagelse, og de nye nedslag hjælper 
os til at komme ud til den kant, vi søger. Til at se 
ud over landskabet. Til at give os det sted, hvor vi 
kan sætte os ned og spise en madpakke. Hvor vi 
kan lægge os på ryggen, få kontakt med verden og 
fastholde det, de fleste af os i virkeligheden leder 
efter – væren i verden. 

Som arkitekter arbejder vi empirisk og fænomeno-
logisk. Først må vi etablere en form for klarhed og 
vælge, hvad der skal trækkes frem. Vi kortlægger 
det historiske, registrerer det målbare og mærker 
det umålelige. Vi søger viden og deltager i besigti-
gelser, hvor vi oplever stedet med dem, der kender 
det og kan udpege de elementer, der er vigtige – 
for dem. Men den fulde indsigt kommer først, når 
vi er på stedet alene. Når vi møder det, bevæger os 
omkring, stiller spørgsmål til os selv og forsøger at 
besvare dem.  
 
At udvikle med stedsans handler altså om at regi-
strere og beskrive, men først og fremmest handler 
det om at lytte. Om at mærke stedet og sanse det 

i alle dets facetter. For jo mere viden, og jo flere 
sansemæssige registreringer, desto bedre kan vi 
kvalificere vores søgen, lade stedet lede os, opnå 
mere med mindre.  
 
Vi er aldrig på bar bund, når vi møder et sted for 
første gang. Udgangspunktet er i altid i os selv, i 
vores eget sanseapparat og erfaringer. 

 
”Sporene af Befæstning ere kun svage; men alli-
gevel ligger denne svære Forhøining ikke som en 
Jordmasse, ikke som en af Naturen dannet Høi, der 
hviler dødt ved Grunden, men synes noget levende, 
der sover og kan falde paa et blinke med Øinene.” 

Meïr Aron Goldschmidt  
 

Lige så vigtigt det er at forstå stedet, lige så vigtig 
er formidlingen af det, af dets kvaliteter og fortæl-
linger. Og vi skal ikke ’pege’ eller skilte for meget. 
Allerbedst er steder selvforklarende. Lad mig give et 
eksempel: På Hald ligger fem borge, der sammen-
lagt fortæller 800 års bygningshistorie. Langsomt 
er de gået til, og i dag ligger de som den lurende 
kæmpe, der kan finde på at blinke med øjnene. 
 
Også her skulle vi arbejde med at formidle et sted, 
som både var gemt og glemt. Ikke glemt som et 
barndomslandskab, for stedet er og har altid været 
viborgensernes foretrukne udflugtsmål, men som 
et kulturhistorisk landskab, hvis særlige fortællin-
ger skulle frem i lyset igen.  

Essay 

Stedsans er væren i verden 
 
Af arkitekt MAA Erik Brandt Dam
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”Jeg tror, at det er lige så vigtigt for den, der skriver poesi, nej, det er mere vigtigt at kunne lytte end at kunne 
skrive – at kunne lytte til sproget. Jeg synes tit, at man tydeligt kan se på et digt, der måske ikke er så godt, at 
det er for skrevet. Det er meget mere skrevet, end det er lyttet frem, kunne man sige.” 

Søren Ulrik Thomsen  
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Sagen er jo, at naturen har travlt med at rydde op 
efter os mennesker. Når tiden går, overtager na-
turen alt, hvad vi har skabt, og sådan var det også 
her. Derfor skulle vi finde den rette balance mel-
lem kultur og natur og forskyde balancen en lille 
smule. Lidt mindre natur, lidt mere kultur.  
 
For at skabe en mere tydelig adgang til at forstå og 
sanse stedet, brugte vi viden og leg som arkitekto-
niske redskaber. Viden, som de besøgende får via 
information i Halds store lade. Leg via legeplad-
sens fortolkninger af landskabets forskellige fæ-
nomener. Den intuitive oplevelse af barokhaven, De 
fem Halders nære tilknytning til Hald Sø, stedets 
herligheder og den historiske dybde fremkaldes af 
stier, som umærkeligt viser vej.  

”Formmæssige problemer skyldes indholdsmæssige 
problemer. På den måde behøver man ikke opfin-
de, man skal bare grave dybere. Nede i teksten fin-
des alle svarene. På dette punkt er der ingen grund 
til angst.” 

Katrine Wiedemann 

Når man får en hel by i sine hænder, må man gøre 
sig umage og droppe tanken om, at man skal etab-
lere et projekt. En by er altid i proces, og det slutter 
aldrig med os. Sådan er det også i Højer, som si-
den 1900 har forøget sit indbyggertal fra 1000 til 
1500 blot for at miste hele forøgelsen igen. Derfor 
skal det, vi gør ved stedet, bibringe mere af det 
gode. Mere sammenhængskraft, tilhørsforhold og 
stolthed. Mere Højer. 
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Her blev kulturmiljøet, marsklandskabet og det høje 
terræn, gesten, hvorpå byen ligger, afsæt for det 
hele. Processen udspringer i et behov for klimasik-
ring. Vi skiller regnvand og spildevand fra hinanden 
og leder regnvandet ned til et stort bassin i mar-
skens struktur af grøblerender og græsningsflader. 
Men lige så vel udspringer den af behovet for at 
understøtte følelsen af at være på et særligt sted, 
midt i et enestående kulturlandskab, bag diget. Selv 
dér, hvor landskabet ser grønnest og mest åbent ud, 
befinder vi os på inddæmmet havbund. 
 
Højer kendes også på sin særlige bygningskultur 
og de tætte, krogede gader, og disse karakteristika 
bygger vi videre på. Vi sætter fundamenter, planter 
æbletræer og lægger nye belægninger, der un-
derstreger byens tæthed. Som et særligt tegn fra 
vores tid er en nyudviklet rist kommet til og vidner 

om en ny fremtid for regnvandet. Fra at være noget, 
der skal ledes væk, til at blive noget, vi fejrer. 

Og sådan er det med stedsans. Stedsans binder 
fortid, nutid og fremtid sammen. Stedsans gør, at 
vi kan orientere os i verden og historien. Stedsans 
er det, der er gået forud, og det, der gør, at vi kan 
komme videre.  
 
Mange tror, vi kan komme fremad ved at fjerne 
sporene af det gamle, men jeg tror, det er lige om-
vendt. Vi skal udvikle for at bevare, og vi skal beva-
re for at udvikle.
(Fotos: Erik Brandt Dam)

”Det er nødvendigt at udvikle et poetisk forhold til virkeligheden. Det poetiske plan bringer livets meninger frem.” 

Christian Norberg-Schultz



Hjørnehuset trækker på stedets erfaringer

I bykernens gader og huse er tidslagene vævet så 
tæt sammen, at de manifesterer en fælles erindring 
om skiftende tiders livsvilkår, teknisk kunnen og 
kultur. På én af det indre Københavns sidste byg-
gegrunde, på hjørnet af Ny Østergade, har Praksis 
Arkitekter, i samarbejde med arkitekt MAA Carsten 
Juel-Christiansen og ejendomsudvikler Morten Boll, 
opført et nyt byhus, der ligger helt naturligt dér på 
hjørnet. Tilgangen har været at skabe en klassisk 
byejendom, der trækker på det arkiv af erfaringer, 
der er i de omkringliggende bygninger, men også 
er sin egen tid værdig. Levende, sjælfuld arkitektur 
med en lav hvilepuls, som Weekendavisen skrev. 
(Foto: Jens Markus Lindhe)

Oplevelsescenter er en portal til stedet

Oplevelsescentret på Skamlingsbanken er en arki-
tektonisk fortolkning af landskabet, ikke en desti-
nation i sig selv. Siden 1843 har Skamlingsbanken 
ved Kolding dannet ramme om store folkemøder 
og kulturelle arrangementer, hvor dansk sprog og 
kultur og demokratiet er hyldet. Med det nye ople-
velsescenter, som er tegnet af CEBRA Architecture 
og landskabsarkitektfirmaet OPLAND, har stedet 
fået en portal til det kuperede istidslandskab, som 
kan opleves via tre afmærkede vandrestier. Inden-
for oplever man at bevæge sig igennem højen og 
de mange skjulte fortællinger, og oplevelsen kul-
minerer med den spektakulære panoramaudsigt 
over Lillebælt. 
(Foto: Adam Mørk)

steder med stedsans3



Straa ved Vesterhavet

Hvordan kan man skabe et overnatningstilbud ved 
Vesterhavet, hvor arkitektur, natur, bæredygtighed 
og kulturarv fletter sammen? Det har Studio Heima 
et bud på. Kulturarv og analyse danner fundamen-
tet for huskonceptet Straa, der forener stråtag og 
andre naturlige byggematerialer og upcycled mate-
riale i en arkitektur, der nok er ny, men også trækker 
rødder til historien og Vestkystens traditioner. Straa 
er ikke opført endnu, men tænk hvis det blev.
(Rendering: Studio Heima)
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Hvorfor markerer I Arkitekturens Dag i Sønder-
borg Kommune?
”Vi bruger dagen til vores årlige bygningspræmie-
ring. Det har vi gjort i flere år, og det plejer at være 
et ret klassisk opbygget arrangement. Vi er glade 
for traditionen, som selvfølgelig er en anledning til 
at fejre særligt spændende projekter i kommunen. 
I 2022 ser vi også dagen som en mulighed for at 
styrke forankringen og skabe synergieffekt til vores 
arkitekturpolitik, som blev vedtaget sidste år. Vi gør 
det, fordi vi med Arkitekturens Dag kan nå lidt bre-
dere ud og skabe forbindelse mellem kommunens 
visioner og borgernes virkelighed. Det er i hvert 
fald ambitionen.”

Hvordan greb i Arkitekturens Dag an sidste år?
”Traditionen tro holdt vi et festligt arrangement 
med oplæg og præmiering af arkitektur. Vi havde 
oprettet fire kategorier – herunder en ekstra kate-
gori, som relaterede sig til sidste års tema (nye for-
bindelser til natur, red). Derudover brugte vi dagen 
til at løfte sløret for vores arkitekturpolitik, som var 
i høring på det tidspunkt. Der var et flot fremmøde. 
Fremover vil vi dog gerne styrke den folkelige for-
ankring lidt mere, så det har vi fokus på i år.”

Hvad skal der ske denne gang?
”Udgangspunktet er stadig den årlige bygnings-
præmiering, men denne gang med afsæt i årets 
tema – ’stedsans’. Som altid opfordrer vi til, at 
borgere og andre aktører indstiller projekter, og 
derudover vil vi gerne have lidt mere involvering. 
Derfor har vi sat en fotokonkurrence i søen, hvor 
vi inviterer borgerne til at tage billeder af et sted i 
kommunen, som betyder noget særligt for dem, og 
hvor der knytter sig en historie eller en oplevelse 
til. Vi kommer også til at gøre en ekstra indsats på 
de sociale medier, og vi overvejer, om vi skal ar-
rangere byvandringer eller lignende op til Arkitek-
turens Dag som en form for ’stemningsopbygger’.”

Hvad er ambitionen?
”Vores barometer for om indsatsen er en succes, 
er mængden af indstillinger til vores bygningspræ-
miering. Vi håber, vi får mange, og vi håber at høre 
fra den almindelige borger. Vi vil gerne have, at 
flere tager ejerskab til og bruger deres by og den 
flotte natur og landskab, vi er omgivet af her. Og 
at flere får blik for de mange fine kulturmiljøer, vi 
har her i kommunen. Det kræver, at vi skaber nogle 
historier omkring arkitekturen og bringer den i spil 
på nye måder, ellers foregår det hele jo kun inden 
for vores eget lille ekkokammer.”
(Foto: Sønderborg Kommune)

Erfaringer fra tidligere arrangører 

Sønderborg Kommune: Arkitekturens Dag er en 
mulighed for at nå bredere ud 
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I Sønderborg Kommune har Arkitekturens Dag længe været ramme om den årlige bygnings-
præmiering, og i år er dagen også en anledning til at styrke den lokale forankring af kom-
munens nye arkitekturpolitik. Interview med projektmedarbejder Louise Bjørklid Levinsen. 
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Hvorfor valgte du at holde et arrangement på 
Arkitekturens Dag?
”Jeg interesserer mig meget for parcelhuse og den 
måde parcelhuskvarterer udvikler sig på, og det 
syntes jeg kunne være spændende at invitere til 
en dialog om. Generelt oplever jeg ikke, at stan-
dard-parcelhuse og områderne, de ligger i, opfat-
tes som særligt interessante. Jeg ville gerne være 
med til at tale kvaliteterne op og sætte parcelhus-
områdernes fremtid til debat. Det gjorde jeg i for-
vejen på min Instagramprofil, men Arkitekturens 
Dag var en konkret anledning til at gøre det ’live’.”

Hvorfor lige parcelhuset?
”Fordi jeg ser værdi i det, der allerede er. Tidlige-
re tiders enfamiliehuse – lige fra bindingsværks-
huset, Bedre Byggeskik og funkishuset – er alle 
bredt anerkendt som arkitektur, men parcelhus-
områderne fra 1960’erne og 1970’erne er også 
arkitektonisk kulturarv. Måske fordi de fleste har en 
relation til parcelhuset, og fordi der er så mange 
af dem, kan det være svært at sætte pris på deres 
karakteristika og kvaliteter. Og så opstår tenden-
sen til ’overfladesminke’ for at opnå et ’moderne’ 
look eller ligefrem rive gode, beboelige huse ned 
og erstatte dem med nye standardhuse, som ikke 

passer ind i konteksten. Den problematik ville jeg 
gerne sætte fokus på.”

Hvordan greb du det an?
”Ideen fik jeg meget kort tid før deadline, så det 
skulle gå stærkt. Jeg startede med at tage fat i 
Greve Museum, som i forvejen havde en udstilling 
stående om forstadslivet og parcelhusets opstå-
en. Deres arkivar Mikkel Hansen Stage sagde ja 
til at holde et oplæg om forstadens udvikling og 
om ånden og fællesskabet fra dengang, det hele 
startede på bar mark. Så kontaktede jeg forskelli-
ge andre og forelagde ideen for dem. Nogle havde 
ikke selv tid på dagen men henviste mig til andre, 
som fra forskellige vinkler kunne belyse emnet. På 
den måde fik jeg fat i to andre dygtige fagfolk.”
 
Hvad skete der på dagen?
Selve arrangementet forløb på den måde, at en er-
faren restaureringsarkitekt talte om parcelhusenes 
muligheder og bevaringsværdier, og en planarkitekt 
holdt et oplæg om vejens betydning og karakter og 
mulighederne for klimatilpasning. Mit indlæg var et 
oplæg til debat om parcelhusets karakteristika og 
kvaliteter, og om hvorfor jeg mener, det er vigtigt, vi 
sætter fokus på netop denne hustype og tager stil-

Arkitekt MAA Line Stougaard: Arkitekturens Dag blev en anled-
ning til at vise forstadsarkitekturens værdi

Det traditionelle parcelhuskvarter er under ombygning. Forandringerne udfordrer både 
kulturarv og klima, så hvad bør vi bevare, hvad er måske forsvundet, og hvordan skaber vi 
grobund for en bæredygtig udvikling? På Arkitekturens Dag satte arkitekt MAA Line Stou-
gaard parcelhuset til debat, og arrangementet gav mulighed for udveksling af viden og hold-
ninger og for nye samarbejder.
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ling til udviklingen nu, både ud fra et miljømæssigt, 
arkitektonisk og kulturhistorisk perspektiv.” 

Hvordan blev arrangementet og dine budska-
ber modtaget?
”Nogle af deltagerne var med på agendaen på for-
hånd og andre blev overraskede. Publikum var lidt 
blandet. Der var nogle lokale borgere, der havde læst 
om arrangementet på Greve Museums Facebooksi-
de, et par lokalpolitikere, og ikke mindst mødte et par 
byplanlæggere fra andre kommuner også op. Men 
på tværs af alle de forskellige profiler opstod en god 
snak om, hvordan vi skal gå til de her områder.

Jeg kom både undervejs i processen, til arrange-
mentet og efterfølgende i snak med mange spæn-
dende mennesker, både arkitektkollegaer, men 
også med andre fagligheder og med lokale borgere 
med interesse for emnet. Sågar har jeg efterfølgen-
de gået en tur med nogle udenlandske arkitektstu-
derende i mit lokale parcelhuskvarter, som kontak-
tede mig, fordi de var nysgerrige på emnet, og den 
udveksling var også givende. Flere af alle de gode 
mennesker er jeg stadig i kontakt med, så der er 
vokset nye samarbejder ud af arrangementet.”

Hvad ville du gøre anderledes næste gang?
”Da jeg så de andre arrangementer i programmet, 
lagde jeg mærke til, at der var flere, som var stort 
slået op på rådhuse rundt omkring med pindemad-
der og så videre. Mit fokus var heller ikke på præ-
sentation af egne projekter eller min tegnestue, og 
jeg havde ikke en arkitekturpris at uddele. Det kun-
ne jeg ikke lokke med, så jeg blev i tvivl om, om 
min ide overhovedet var gangbar. Men ved at tale 
med Arkitektforeningen fandt jeg ud af, at et arran-
gement ikke behøver være stort slået op for at være 
relevant. En lokal skole, som var bygget i den tid, jeg 
gerne ville fremhæve, gav mig lov til at låne et lokale, 
et lærred og en projektor, og det varede kun et par 
timer, så mad og drikke var ikke nødvendig. 

Mit arrangement var et lille arrangement, men jeg 
er meget glad for, at jeg gjorde det, og jeg vil gerne 
gøre det igen. Næste gang starter jeg i bedre tid. 
Jeg vil også gerne i kontakt med andre, som også 
har lyst til at sætte fokus på parcelhusene og par-
celhuskvartererne dér i landet, hvor de bor.” 

Kontakt Line Stougaard via hendes Instagramprofil 
ARK OIE (@ark_oie) 
(Foto: Line Stougaard)
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Middelfart Kommune: Arrangementet når nye 
højder, når flere kræfter står bag

I Middelfart har kommunen fejret Arkitekturens Dag siden 2011, og dagen er anledning til at 
understøtte lokale samarbejder og udvikle idéer med borgerne. Arkitekt MAA Pia Quottrup 
Sand fortæller.
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Hvorfor holder I Arkitekturens Dag i Middelfart 
Kommune?
Arkitekturens Dag har været en fast del af årshju-
let siden 2011, hvor vi fik vores arkitekturpolitik, 
og der er god opbakning til dagen internt i kom-
munen. Dagen er en god anledning til at skabe 
opmærksomhed om vores bygningspræmiering 
og lokale udviklingsprojekter. Med Arkitekturens 
Dag kan vi konkretisere, hvad vi mener, når vi taler 
om arkitektonisk kvalitet, og vi kan komme i dialog 
med borgerne på andre måder, end vi kan resten 
af året, ikke mindst børnefamilierne.”
 
Hvordan fejrede I dagen sidste år?
 ”Sidste år var fokus på, hvordan man kan skabe 
nye forbindelser til natur. Vi brugte dagen til at vise, 
at arkitektur ikke kun er vægge og tag, det er også 
alt det imellem og omkring os, ikke mindst vores 
natur. Vi brugte dagen til at invitere til familiehygge, 
hulebyggeri og frokost i det grønne i Staurby Skov, 
hvor en legende og sanselig plads for hele famili-
en er på vej. Der var en række konkrete aktiviteter 
for børnefamilierne. Desværre var vejret ikke sær-
ligt godt, og det havde helt klart en betydning for, 
hvor mange der kom. Derudover var der en works-
hop med et fagligt indlæg ved arkitekt MAA Birthe 
Urup fra DETBLÅ om, hvordan vi får bedre samspil 
mellem natur og arkitektur. Og ikke mindst uddel-
te vi årets arkitekturpriser, som gik til Brohuset i 
Nørre Aaby (tegnet af Vallentin & Haugland Arki-
tekter, red), Sneglehuset (tegnet af arkitekt MAA 
Egon Duedahl) og en renovering i Algade 4 (C&W 
Arkitekter).”

Hvad skal der ske her i 2022?
”For det første er der vores årlige bygningspræmi-
ering. Den er jo det faste indslag. Og derudover 
har vi planlagt et lille idéudviklingsmøde med Mid-
delfart Museum. Årets stedsans-tema spiller rigtig 
godt sammen med, at museet nu skal udvides og 
udviklingen af Teglgårdsparken, som er grunden 
omkring det gamle sindssygehospital. Der er tan-
ker om at etablere en sansehave her og lave en 
udstilling om psykiatriens brug af sanselige virke-
midler i behandlingen. Vi overvejer også, om der 
skal laves en lille udstilling. Vi vil se, om det er en 
idé, vi går videre med.” 

Har du gode råd til andre, der vil holde et arran-
gement på Arkitekturens Dag?
 ”Lokale samarbejder løfter arrangementet og bre-
der budskabet mere ud, end hvis det kun er kom-
munen, der står bag, og man kan give adgang til 
nogle steder, som ikke normalt er så tilgængelige. 
Vi har gode erfaringer med at arbejde sammen 
med fx museerne, skolerne og de lokale ildsjæle. 
Det kan jeg kun anbefale.”
(Foto: Middelfart Kommune)
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Gellerup – barsk, men menneskelig 

Arkitekt MAA Anna Mette Exner har udtrykt det så-
ledes: Gellerup er en ven, der åbner sit hjerte, ikke 
en fjende, der skal slås ned. På afstand ser de store 
boligblokke i Aarhus N monumentale og på sin vis 
ret barske ud, men planen er eminent, effektiv og 
smukt planlagt, mener hun. Kommer man tæt på, 
opdager man, at der er grønt og masser af plads, 
og det hele er tegnet med en stærk social bevidst-
hed. I dag er stedet under transformation. Flere 
blokke er revet ned, og de øvrige renoveres. Rundt 
omkring pibler små projekter frem. Og derudover 
er den 13 hektar store Gellerup Bypark, tegnet af 
SLA og EFFEKT, kommet til. Parken løber som et 
grønt floddelta gennem bydelen og skaber både 
forbindelse og modspil til 1960’er-arkitekturen. 
(Foto: Rasmus Hjortshøj)

Jorden kalder hos Købmandscafé Jordnær 

I Gadevang, tæt på naturen og Gribskov, har frivil-
lige ildsjæle skabt et centralt mødested i en tom 
købmandsbutik. Et besøg her kan kombineres med 
en vandretur i skoven eller en tur på legepladsen 
med indkøb af lokalt dyrkede, økologiske føde-
varer eller en kop kaffe med hjemmebag. Stedet 
er ingen arkitektonisk perle, men lever og ånder 
gennem dets fortællinger, det lokale engagement, 
fællesskabet og forbindelsen til jorden. Derudover 
er Jordnær et attraktivt stoppested for cykelentu-
siaster på tur.
(Foto: Købmandscafé Jordnær)

Steder med stedsans 3



Mønstre i Munkestræde 

Det historiske Munkestræde i Svendborg vidner om 
Gråbrødremunkenes gang mellem byens torv og 
klosteret fra midten af 1200-tallet. I 1875 blev klo-
steret revet ned til fordel for en ny stationsbygning. I 
dag forbinder strædet bymidten med Klosterplads, 
som er byens stationsforplads, og det forbinder for-
tid med nutid og fremtid. Trappeforløbet er skabt 
af NOAA Architects, det er belagt med kulbrændte 
teglsten og udført i forskellige mønstre og farver, 
inspireret af signifikante facadeornamenteringer i 
Svendborg by. For at respektere strædets historiske 
bygninger holder hovedparten af trappens trin sig 
fri fra strædets facader og giver plads til vandtrap-
per i begge sider. Trinene er i varierende bredde, 
og trappens kontur markeres af indirekte belysning 
i begge sider. Så det ser ud som om, den flyder uaf-
hængigt ned gennem strædet. 
(Foto: Ed Gumuchian)
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I Martin Heideggers fantastiske lille værk ”Tæn-
ke bygge bo” fra 1951 siger han, at det moderne 
menneske er blevet hjemløst, og det er det fordi, 
vi har mistet evnen til at bygge. Ikke forstået som 
at rejse bygninger, men forstået således at det at 
bo handler om en aktiv væren i verden i forhold til 
vores omgivelser.  

Kritikken lægger an til en ny forståelse af menne-
sket og rummet i den moderne verden. En forstå-
else, som bryder med den funktionalistiske tilgang, 
som blandt andre Arne Jacobsen og funktionalis-
men var eksponent for. 
 
Opgør med det rationelle rum 
Tag for eksempel Flemming Lassen og Arne  
Jacobsens velkendte forslag til et Fremtidens Hus 
fra 1929. Her er der tale om en stram, cirkulær 
bygning, som illustrerer en samlet bevægelse: fra 
den ene side kører den moderne beboer ind i en 
garage med sin automobil. I samme ubrudte be-
vægelse kan han – for det er selvfølgelig en mand 
– bevæge sig rundt i sit hjem, som er funktionelt 
indrettet og med plads til udfoldelser. Oppe på ta-
get, hvor en helikopterlandingsplads er klar til at 
transportere ham ud i verden. Eller fra den lille ba-
debro, hvor en båd ligger klar til at bringe ham ud 
i bølgen blå.  

I dette Fremtidens Hus er forholdet mellem inde 
og ude sløret. Glas, beton og ubrudte, kontinuerli-
ge bevægelse viser, hvad der er vigtigt i den mo-
derne verden: Mobilitet og udfoldelse. Her er ingen 
flydersofaer, tingeltangel eller pyntegenstande, der 
signalerer individualisme eller personlig stil. Den-
ne mand er altid på vej mod nye horisonter.  
 

Huset eksemplificerer optimisme og fremtids-
tro og er også et opgør med traditioner, familie, 
slægtskab, historien og Gud. Og det kunne ligge 
hvor som helst i verden. Groft forsimplet er der tale 
om fuldstændiggørelse af den tyske filosofs Kants 
idé om det abstrakte, gnidningsløse rum. Fornuft 
frem for følelse. Et rationelt rum uden periferi eller 
centrum. Her er kroppen alene et redskab for be-
vægelse og sanserne spiller ingen rolle i forhold 
til intellektet – det moderne menneskes vigtigste 
redskab. 
 
Kritikken af funktionalismens forståelse af rummet 
tager til i løbet af det 20. århundrede med blandt 
andre Jane Jacobs og Chicago-skolen og herhjem-
me med Jan Gehl, som blandt andet siger: ”Først 
liv, så rum og dernæst bygninger – den anden vej 
rundt fungerer ikke.” Stedsans lægger sig i forlæn-
gelse heraf, men demonterer også den såkaldte 
humancentralisme, og sætter fokus på, hvordan 
mennesker og steder hænger sammen.  
 
Arkitekturen stemmer os 
Når vi taler om stedsans, forholder vi os til stedet 
som en del af menneskelig selvforståelse. Her 
handler det ikke nødvendigvis om mennesket over 
for planlægningen eller rummet, men om hvordan 
mennesket og rummet knytter sig til hinanden. Fi-
losoffen Peter Sloterdijk har udtrykt det så geni-
alt. Mennesket er ikke længere midtpunkt, men et 
ledsagefænomen til rummet, siger han. Vi kan ikke 
forstå rummet uden at forstå os selv, lige som rum-
met også siger noget om os selv i rummet. 

Skal man sætte det på formel, kan man sige at 
sted plus sansende menneske er lig med steds-
ans. Vi er først og fremmest en del af rummet, fordi 

Essay

Stedsans får os til at høre til  
 
Af seniorforsker Mette Mechlenborg, BUILD

”Når vi siger menneske og rum, lyder det som om mennesket stod på den ene side og rum-
met på den anden. Men rummet er ikke noget, der står over for mennesket. Det er hverken 
en ydre genstand eller en indre oplevelse. Der findes ikke først mennesker og så derudover 
rum…” 
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vi sanser det. Vi kan ikke erfare rum uden at have 
kroppen med, og vi kan ikke forstå verden, uden at 
verden også sanses.  
 
Som Heidegger siger stemmer den os, som om 
vi var et instrument og slår nogle toner og får os 
til at reagere meget kropsligt. Nogle steder kan 
være afvisende og ubehagelige, andre kan være 
inviterende. Pointen er, at steder gør noget ved 
os. Steder skaber mennesker. Steder har affekt på 
mennesker, og de påvirker os fysisk og følelses-
mæssigt. Springet fra sanser til erfaringer tydeligt 
står tydeligt frem i det engelske sprog. Udtryk som 
”to sense” og ”to make sense” beskriver, hvordan 
sanserne flettes ind i kulturelle koder, personlige 
og kollektive erfaringer.  
 
Steder er også beholdere af minder. Traumeforsk-
ning viser, at traumatiserede ofre ofte har en sær-
lig evne til at genfortælle detaljer fra den fysiske 
scene, hvor den frygtelige begivenhed har fundet 
sted. Mere positivt husker vi stedet for det første 
kys, den gode ferie og – for de flestes vedkom-
mende – barndomshjemmet. 

Stedsans bygger bro 
Planlægning og arkitektur skal vi forstå det som 
noget, der sætter scenen. Man tegner en særlig 
kultur. Når arkitekten tegner sin bolig, har hun en 
idé om hvad det skal blive til – Fremtidens Hus for 
eksempel. Sagen er jo, at ethvert sted har en idé 
bag sig, og at vi ejer de idéer, som tidligere har 
været, og som er planlagt og bygget for os. Vi lever 
i fortidens ideer om det gode liv. 

Men mennesker skaber også steder, og vi kan ikke 
være på et sted uden at tillægge det en værdi.  

Vi knytter forbindelser til steder og rum og nogle 
gange giver vi dem en anden betydning end arki-
tekten måske havde tiltænkt. Nogle gange oppo-
nerer vi imod det, og vores adfærd kan ændre et 
sted. Så et sted er aldrig kun karakteriseret af sin 
arkitektur eller natur, men ved karakteren af det 
liv, der bliver levet her og af de fortællinger, dette 
liv genererer. 
 
Som litteraturen fortæller os, er steder beholde-
re af både minder og mening. Sted og tid er altid 
spundet ind i hinanden, og når vi er på et sted, 
mærker vi fortidens spor. Det byggede miljø min-
der os om, at her har været mennesker før os, og 
at også vi skal efterlade spor til de næste genera-
tioner. Man kan sige, at steder binder os sammen 
med tiden, og på den måde er stedsans også en 
måde at bygge bro mellem dengang og nu. Og på 
den måde hjælper stedsans os med at høre til.  
 
Vender vi tilbage til Heideggers citat om, at det 
moderne menneske er hjemløst, fordi vi ikke for-
holder os aktivt til den verden, vi bebor, så handler 
stedsans om at placere mennesket i stedet igen. 
Men det handler også om, hvordan steder integre-
res i mennesker og skaber det.  
 
Derfor siger vi: Steder gør noget ved mennesker. 
Mennesker gør noget ved steder. Med stedsans er 
vi interesserede i dynamikken mellem stedet, men-
nesket og de historier, der udspringer.
(Foto: Maltfabrikken)



Find praktisk info om, hvordan I er med på www.arkitekturensdag.dk 
Få også nyhedsbrev med seneste nyt om Arkitekturens Dag: Tilmeld dig på arkitekturensdag@arkitektforeningen.dk 


