FORSKNINGSPROJEKT: Kvinder i dansk arkitektur 1925-75
Hvem leder vi efter:
●

Nulevende arkitekter, deres familiemedlemmer (børn, børnebørn), slægtninge,
venner
Personlige relationer til en eller flere kvinder, som var aktive inden for arkitektfagene i
perioden 1925-1975.

●

Professionelle relationer
Kolleger, arbejdsnetværk - mennesker med viden om en eller flere kvinders
professionelle virke inden for arkitektfagene i perioden 1925-1975.

●

Bekendtskaber
Mennesker med et kendskab til en eller flere kvinder, som var aktive inden for
arkitektfagene i perioden 1925-1975.

Hvad leder vi efter:
●

personlige erindringer
Personlige erindringer fra kvinderne selv eller nærmeste giver forskningen et unikt
indblik i de relationer, der eksisterede mellem kvinder og mænd inden for
arkitektfagene (og deres samarbejdspartnere og kontekster) i perioden 1925-75.

●

historier
Vi har valgt at bruge mundtlige kilder til at skrive historie. Derfor søger vi ikke kun i
officielle arkiver og eksisterende fagbøger, hvor informationer om kvinderne og deres
arbejde er begrænset. Vi leder også efter professionelle relationer og mennesker
med kendskab til en eller flere kvinder, som var aktive inden for arkitektfagene i
perioden 1925-75.

●

fotografier
Hvordan så kvinderne ud, hvordan gik de klædt, hvem omgikkes de med, hvorhenne
befandt de sig? Hvordan var omgivelserne, de levede i, og kan vi finde fotografier
som viser kvinderne i arbejde?

●

tegninger
En af de vigtigste måder at bevidne kvindernes bidrag til dansk arkitektur er gennem
tegninger. En tegning kan hjælpe forskningen med at afgøre, hvilke arbejder
kvinderne - og tegnestuerne - sammen har stået bag.
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OM FORSKNINGSPROJEKTET

Forskningsprojektet er forankret på Sektion for Landskabsarkitektur og planlægning, Institut
for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

I perioden 1925-75 blev de første danske kvinder uddannet inden for arkitektfagene.
Arkitekturhistorikere har dog primært beskrevet perioden ved at fokusere på en lille gruppe
kanoniserede mandlige arkitekters værker inden for bygningsarkitektur, landskaber og
byplanlægning.

Projektets forskning har dog vist, at mange kvinder har ydet et vigtigt bidrag til dansk
arkitektur. I perioden 1925-1975 har kvinder blandt andet været med at formgive hverdagens
omgivelser i deres arbejde med alt fra køkkener, over bygningsarkitektur til landskaber og
byplanlægning.
Men størstedelen af deres bidrag er blevet glemt af arkitekturhistorikere. Eksisterende
fagbøger og arkivsøgning giver ikke tilstrækkelig dokumentation eller viden om
kvindernes bidrag. Derfor leder projektet efter nulevende slægtninge, venner og
kolleger, som kan støtte forskningen.

Forskningsprojektets overordnede ambition er at bidrage til en mere fyldestgørende
forståelse af dansk arkitekturhistorie: En arkitekturhistorie om kreative og gensidige
samarbejder mellem kvinder og mænd.

Forskere:
Projektleder Svava Riesto, ph.d., lektor på Københavns Universitet (LAP)
Projektleder Henriette Steiner, ph.d., lektor på Københavns Universitet (LAP)
Forsker Jannie Rosenberg Bendsen, ph.d. og arkitekturhistoriker

Kontakt: Jannie Rosenberg Bendsen janniebendsen@gmail.com eller tlf. 30285074
Projektet har en engelsk og en dansk hjemmeside på Københavns Universitet.
Besøg projektets egen hjemmeside på www.womenindanisharchitecture.dk
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Sektion for Landskabsarkitektur & planlægning
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
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