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ARKITEKTUREN OMKRING OS 

 
Dan Graham: Kvadrat halveret af kurve, 2008 

 

Forholdet mellem inde og ude, landskab og arkitektur er centralt for Louisianas arkitektur. 

Kunstmuseet udgør et stykke dansk arkitekturhistorie med sin gamle villa fra 1855 og de 

syv udvidelser af museet henover perioden 1954-94, der viser en udvikling inden for den 

danske modernisme. Samtidig er Louisianas arkitektur båret af en drøm om at skabe 

fysiske rammer, hvor mennesker kan åbne sig i mødet med kunsten og hinanden. Den 

franske arkitekt Jean Nouvel mener ligefrem, at Louisiana er et eksempel, som alle kan 

lære noget af, og af samme grund udgav han i 2005 et Louisiana Manifest. 

 

Undervisningsmaterialet Arkitekturen omkring os tester Nouvels idé og bruger 

Louisianas arkitektur som case. Målet er vha. et enkelt pædagogisk eksempel at give 

elever redskaber til i bredere forstand at forholde sig opmærksomt og kritisk til deres 

fysiske omgivelser dvs. de rum og bygninger, de dagligt færdes i. En anden vigtig pointe er 

at opfordre eleverne til at være aktive medskabere. 

 

Undervisningsmaterialet består af: 

 
1. En lærervejledning, som indeholder: 

 Introduktion til emnet Arkitekturen omkring os 

 10 spørgsmål til arkitektur. Som eksempel fokuserer materialet på 
kunstmuseet Louisiana og inddrager perspektiverende værker fra 
samlingen 

 Forslag til litteratur, links o.a. 
 

2. En powerpoint præsentation til brug i klassen: 

Powerpointen ligger på Louisianas hjemmeside under louisiana.dk/learning. 
 
 

Hvordan skal jeg bruge undervisningsmaterialet Arkitekturen omkring os? 

Materialet henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til 

arkitektur. De følgende sider kan også printes ud og benyttes direkte af de ældste elever i 

folkeskolens udskoling og elever i gymnasiet, HF og seminariet o.a.  
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ARKITEKTUREN OMKRING OS 

Hvilket liv lever du? Og hvilket liv lever de andre? Og hvilke liv kunne vi leve? Det er 

spørgsmål, som arkitekturen rejser, for arkitekturen spiller en afgørende rolle for, hvordan 

vi kan udfolde os, føle os trygge, møde andre mennesker, naturen, os selv. I stor og lille 

skala. Arkitektur er de byer og bygninger, vi bor eller opholder os i. Det er parker, pladser 

og haver.  

 

De fysiske omgivelser påvirker og optager os. Lys og luft. Vand i vandhanen. En behagelig 

temperatur. En spændende udsigt. Hvem vil ikke gerne have det, der hvor vi bor? TV-

programmer og ugeblade i vores del af verden appellerer til vores drømme og flyder over 

med boligstof. Her handler det mest om hjemmet og drømmen om det gode liv. ”Find de 

skjulte m2”, ”Bad-oase eller et uprætentiøst og klinisk badeværelse?”, ”Entreen er dit 

visitkort – få styr på opbevaringen”, osv.  

 

 
Jacob Holdt: Ghettobørn i leg under highway, 1973 

Den danske fotograf Jacob Holdt har rejst rundt i USA siden 70erne og med sit kamera beskrevet det liv, som mange fattige og farvede 

amerikanere lever.  

 

Arkitektur skaber rammerne om vores liv. Samtidig er det os, der skaber arkitekturen. Vi 

fødes ind i en given verden, men gennem vores valg og viden kan vi også forandre den. 

Ikke bare vores nærmeste omgivelser som hjemmet, også vores fælles fysiske rammer har 

vi indflydelse på. Nok er det primært en opgave for arkitekter, håndværkere, 

byplanlæggere, politikere og bygherrer, men ambitionen med undervisningsmaterialet 

Arkitekturen omkring os er at give lyst til at gå på opdagelse og se nærmere på de 

fysiske omgivelser omkring os for at forstå, hvordan og hvorfor de ser ud, som de gør og 

har ændret sig over tid. Målet er at få et fælles sprog for at tale om bygninger og rum. 

Oveni det får du forskellige idéer til, hvordan du kan blande dig og udtrykke din mening om 

hvordan fremtidens arkitektur skal se ud. Ved at stille skarpt på bare et bygningsværk, 

nemlig Louisiana Museum for Moderne Kunst, og lære dens arkitektur at kende får du en 

stribe spørgsmål, der altid er et godt sted at starte, når du vil undersøge bygninger eller 

byen nærmere og vurdere det, du ser.   

 

Vi har jo ikke 

arvet vores byer 

fra nogle guder 

eller marsboer – 

vi har selv bygget 

dem. Byen er ikke 

en konstant, men 

en proces, som 

mennesket selv 

skaber... 

Arkitektur handler 

om rammerne om 

det liv, vi gerne vil 

leve. Vi er ikke 

tvunget til at finde 

os i rammer, vi 

arver fra fortiden, 

vi har rent faktisk 

evnen og 

mulighed for at 

lave om på 

tingene 
―BJARKE INGELS  
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Mona Hatoum: Stilhed, 1994 

En vugge af glas står næsten gennemsigtig i rummet. Bunden mangler, og det samme gør barnet. Vuggen i glas står skrøbeligt og sterilt og 

forvandler den tidlige barndom til lidt af et risikabelt forsøg. Med sin intense interesse for, hvad materialer kan fortælle, har Mona Hatoum skabt 

det samme værk i andre materialer. En vugge i gummi ude af stand at holde sig oprejst eller en vugge i metal, hvor de burlignende tremmer 

træder tydeligt frem. Der er ikke megen tryghed at hente hos den palæstinensiske kunstner, der selv er opvokset i en flygtningelejr i Libanon for 

siden at uddanne og bosætte sig i London 

Hvor det hele starter  

Knirkende gulvbrædder og døre, der binder. De fleste kan gå en tur gennem alle rummene 

fra deres tidlige opvækst, siger arkitekturprofessor Carsten Thau. Vi bærer barndommens 

bolig med i erindringen. Den sidder i kroppen.Vi husker barndommens bolig som forskellig 

fra vores bedsteforældres, andre familiemedlemmers og kammeraters hjem, hvor lugten, 

lydene, farverne og materialerne var helt anderledes. Uden vi tænker over det, har vi altså 

en forhåndsviden om arkitektur, vi kan bygge videre på.  

 

At skabe rum 

Har du nogensinde smidt dig i en kornmark og ladet dig forsvinde i det høje græs, ligget på 

ryggen og set op i himlen uden at blive opdaget? Måske har du også engang forsøgt at 

bygge huler i træerne eller overdækket spisebordet med tæpper. Har du en vinter prøvet at 

grave dybt ind i en snedrive og mærket, hvordan lyden forsvinder derinde eller om 

sommeren i en jordskrænt og ladet lugten af den varme, fugtige jord fylde dine næsebor? 

Barndommen er for mange fuld af forsøg på at skabe rum – midlertidige eller hemmelige. 

Hvor gør-det-selv erfaringer i 1960-70erne ofte blev høstet på de populære byggelege-

pladser, er det i dag snarere Lego og Minecraft, der tilfredsstiller byggetrangen og lysten til 

at skabe nye verdener. Det er verdener, der lader sig se, men som vi ikke kan træde ind i 

med vores fysiske krop. Forsøg på at skabe rum er kilde til en grundlæggende forståelse af 

arkitektur som rum med et ydre og indre; rum hvor valget af materialer, farver, lys, lyde, 

lugte, temperatur gør hele forskellen.   

Kort skriveopgave: 

Beskriv et rum, du husker 

fra din barndom. Brug alle 

dine sanser! 
 

 

Yayoi Kusama: Sjælenes funklende lys, 

2008. 

Et mørke fyldt af lysende prikker. 

Langsomt skifter de farve og fordobles i 

det uendelige af de spejle,  

der udgør rummets vægge, gulve og  

loft. Mens vi lader os opsluge, fanger  

vi samtidig i spejlene et billede af os  

selv. Svæver vi ud i andre galakser, 

 er vi midt i et lyshav fra en storby  

eller får vi et glimt af os selv som en 

sjæl blandt sjæle?  
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Arkitekt ukendt: Den gamle villa Louisiana, udgangspunktet for museet 

10 spørgsmål til arkitekturen 

Arkitektur er noget, vi måske ikke tænker så meget over, men bare bruger. Alligevel har vi 

altså en viden om arkitektur fra barndommen i form af erindringer om rum, vi kender 

indgående og vores egne forsøg på at skabe rum. Det er en viden, vi trækker på, når vi 

orienterer os i nye rum og bedømmer bygninger og byer. Men skal vi blive mere præcise i 

vores måde at tale om og tage stilling til arkitektur, kan nogle grundspørgsmål hjælpe på 

vej. Ikke 10 spørgsmål til professoren, men 10 spørgsmål til arkitekturen, der starter i 

vores umiddelbare oplevelse af en bygning til besøg i arkiverne - både de historiske og 

arkitekternes - til kortlæsning og vandringer i området. Hvad er baggrunden for byggeriet? 

Hvilken opgave skal byggeriet løse? Hvordan forholder det sig til stedet, historien og hvilke 

udviklingsmuligheder kunne der gemme sig? Her tester vi de 10 spørgsmål på et enkelt 

bygningsværk: museet Louisiana. 

1: Hvordan oplever du arkitektur som helhed? 

Brug din krop som 3D scanner. Beskriv hvad dit indtryk af arkitekturen, når du står 

udenfor bygningen. Hvordan oplever du bygningens størrelse, form og farve? Hvilke 

forventninger får du til, hvilken bygning der er tale om? Og hvor gammel er den? 

 

Nogle bygninger har en klar form eller gennemsigtig facade, der gør bygningen nem at 

afkode udefra og skaber en forventning om, hvordan den ser ud indeni. Det gælder langt 

fra Louisianas arkitektur; den afslører sig ikke i sin helhed. Det eneste, der kommer til syne 

på vejen ind ad havelågen, er den hvide herskabsvilla fra 1855, som ikke umiddelbart giver 

indtryk af noget stort museum for moderne kunst. Inde fra villaen stjæler udsigten over 

haven opmærksomheden. For enden af den grønne park med de mange høje træer og 

den store grønne plæne åbner sig et panoramisk vue ud over Øresund. Men ude i kanten 

af haven toner ligeså diskret et par nyere bygninger frem, der strækker sig lave og 

horisontale i landskabet ud fra den gamle villa. De ligger gemt bag træerne og er endda på 

flere steder gravet ind eller ned i skrænten. Derfor er det måske ikke overraskende, at 

Louisiana ofte bliver omtalt som det skjulte museum. Det afslører sig først i det øjeblik, vi 

som besøgende begynder gåturen fra bygning til bygning. De kædes sammen af lange zig-

zaggende forløb af glasgange, der løber som stier gennem parken over og under jorden og 

tegner en cirkulær bevægelse tilbage til villaen. 

…uanset hvor 

meget museet 

ville udvide sig 

senere, vidste jeg 

at det ville være 

mit bestandige 

ønske at de 

besøgende 

ankom gennem 

den beskedne og 

venlige bygning 

fra 1800-tallet. 
KNUD W JENSEN, LOUISIANAS 

GRUNDLÆGGER 

 

 

 
Indgangen til museet foregår gennem 

hoveddøren til den gamle villa  
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2: Hvad lægger du mærke til fra rum til rum? 

Zoom ind på arkitekturens detaljer! Efter forsøget på at forstå arkitekturen som 

helhed er næste skridt at overveje, hvad er særligt ved de enkelte rum. Brug evt. et 

kamera eller en mikrofon til at indfange, hvad du med alle kroppens sanser særligt 

lægger mærke til, når du bevæger dig rundt i museet. 

 

Rumforløb  

Rum er lidt ligesom vandet i en flod. Visse steder løber vandet hurtigt, strømmen er stærk. 

Andre steder flyder vandet roligt i stille bassiner. Flodens bredder skaber grænserne for, 

hvor vandet kan flyde. Sten eller klipper ude i floden kan skabe modstand og forstyrre 

vandets retning. Undersøg Louisianas arkitektur og hvordan rummene afløser hinanden, 

fra åbne til lukkede rum. Find nogle af de steder på Louisiana, som inspirerer til at bevæge 

sig hurtigt gennem rummene og andre, hvor der er ro. Hvad gør forskellen?  

 

Skala og form 

Ligner bygningerne hinanden i størrelse (dvs. skalaforhold) og form, eller er der arbejdet 

med variation mellem kantede og bløde former, lavt og højt, lyst og mørkt, lukket og åbent? 

Hvordan passer bygningerne sammen – set indefra og udefra? Hvordan passer de til din 

krop? Får rummene dig til at føle dig lille eller stor?  

Materialer 

Lad dine hænder glide henover bygningens ”hud”. Sammensætningen af materialer giver 

arkitekturen sit særpræg ligesom din hud, hår og øjenfarve er nogle af dine kendetegn. Har 

arkitekterne valgt glas, stål, beton eller naturmaterialer? Hvilken oplevelse af bygningen 

giver de? Glatte, ru, mønstrede, skinnende eller grove overflader kan bruges til at skabe 

kontraster eller sammenhæng. Karakteristisk for Louisianas arkitektur er langstrakte gange 

bygget af glas og træ. Lofterne åbner til store bjælker i fyrretræ, mens vinduernes rammer 

er spinkle og sortmalede. Hvad lægger du ellers mærke til? 

 

Farver 

Stærke farver kan markere rum og afgrænse dem, mens kølige, svage farvetoner udvider 

og åbner rummet. Louisianas arkitektur henter sine farver fra selve materialerne – træet og 

klinkerne - og ellers er det de hvide murflader, der dominerer i kontrast til de sorte 

vindueslister undervejs. ”Vi malede murene hvide for at få dem til at skinne mellem alle de 

grønne farver, der omgav dem, og fordi hvid trods alt er den mest neutrale baggrund for 

kunst”, fortæller arkitekterne. Hvid står som ideal for moderne kunstmuseer, hvorfor mon?  

Lys 

Lys giver form. Lys kan være dramatisk, blødt, hårdt eller højtideligt. Lys og skygge 

hænger sammen og er med til at afgrænse rum fx en lysning i skoven, skæret omkring et 

bål, en projektør der bader guitaristen i lys på scenen. Hvordan falder lyset ind i Louisianas 

forskellige udstillingsrum? Hvordan virker det at opleve kunst under jorden i grafikfløjen, 

der kun har kunstig belysning? Hvorfor kan der være brug for rum uden dagslys?  

 

 

 

 
Skydedøre åbner ind til Nordfløjen                                           Gyldne metalplader beskytter bjælkernes endeflader 

 
Gangene er som stier gennem parken 

 

 
Glas fra gulv til loft giver udsigt  

 
Børnehusets hvide mure set udefra  

 

 

Udgang fra cafeen  

 

Vindeltrappen ned til grafikfløjen 

 

 

Grafikfløjens buegang  
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Lyd 

En kirke, en svømmehal, en banegård, en skole. Lyde påvirker os og har betydning for, 

hvordan vi oplever rummet. Lyde fortæller os noget om rummets størrelse, hvilke 

materialer det er bygget af, og hvad der foregår i rummet. Med en mikrofon – enten i din 

mobil eller ipad – kan du gå på opdagelse og beskrive bygningen som en lydkollage.  

   

Lugt 

Lugten af fugtig kælder, klorvand, trafik farver vores oplevelse af arkitekturen. På visse 

dage trækker vinden en blød brise fra Øresund ind i Louisianas bygninger eller duften af 

gartnerens nyslåede græs. Andre dage er luften tung af mange mennesker, og lige før 

cafeen kan kunstoplevelsen komme i konkurrence med lugten af mad. Hvad kan du lugte? 

 

                             

 Louisianas grundplan knopskyder ud i landskabet med et samlet udstillingsareal på ca. 10.000 m2 

 

3: Hvordan beskriver arkitekterne en bygning? 

Beskrivelser i ord, billeder eller lydkollager kan indfange den personlige og 

umiddelbare oplevelse af arkitekturen. Men hvordan får vi et overblik og indtryk af 

arkitekternes idé, allerede inden bygningerne er byggede? Her er arkitekterne nødt 

til at formidle deres bygninger vha. tegninger og modeller. Traditionelt opererer 

arkitekter med tre former for tegninger: plan (bygningen som rum set oppefra), snit 

(bygningen som konstruktion gennemskåret vertikalt) og facade (bygningen set 

udefra/fra siden). 

 

Hvor tegningerne kræver et trænet blik fra fx en ingeniørs og håndværkers for at 

lade sig aflæse, kan det være nemmere for en bygherre, politikere og borgere at 

forestille sig en fremtidig bygning ved at se på en fysisk eller digital model evt. tilsat 

detaljefotos eller en film. Omvendt er det ikke nødvendigvis et materiale, der 

forklarer meget om skala, rumforløb, forholdet til omgivelserne osv.  

  

Ved at se nærmere på Louisianas grundplan er det tydeligt, at museet består af en række 

forskellige bygninger i skiftende størrelser, der i en cirkulær bevægelse er lagt forskudte og 

sidelæns på hinanden og kædet sammen af glasgange. Opstalten viser en arkitektur skabt 

af langstrakte, horisontale bygninger med fladt udhængende tag og lavmælte facader. 

Tværsnittet afslører en let og enkel konstruktion i store dele af museet. Det er et byggeri, 

hvis historie tog sin begyndelse i 1954 og først stod færdigt i 1994 dvs. 40 år senere. De 

syv udvidelsesfaser for museet fortæller om en arkitekturhistorisk udvikling og om drømme, 

der krævede nye bygninger - udstillingsrum, cafe, koncertsal, butik, biograf, børnehus.  

 
Facade: den gamle villa 

 

 

Snit: Giacomettisalen   
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Villaen er opført i 1855 

4: Hvad er baggrunden for byggeriet?   

Undersøg historien; hvad fortæller den om arkitekturen før og nu? Hvem er 

ansvarlig for byggeriet og har medvirket til at skabe forandring og hvorfor?  

 

Museet Louisiana tager sin begyndelse med historien om en mand med en drøm og en 

villa. Manden var forretningsmanden og kunstelskeren Knud W. Jensen (1916-2000). 

Opfyldt af et brændende ønske om at skabe et sted, hvor danskerne kunne opleve den 

nyeste kunst, besluttede Knud W. Jensen at skyde sine egne penge i projektet efter flere 

forgæves forsøg på at gøre andre interesseret i ideen. På en af sine gåture i Humlebæk 

stødte han på den gamle villa fra 1855 med tilhørende stor grund ud mod Øresund og 

forelskede sig straks. Det lykkedes efter en del komplicerede møder at få kommunen til at 

opgive deres ide om at overtage bygningen og omdanne den til plejehjem praktisk tæt på 

både kirke og kirkegård. Navnet Louisiana stammede fra den oprindelige ejer kgl. hofjæger 

Alexander Bruun, hvis kærlighed til kvinder med navnet Louise – han giftede sig med tre af 

slagsen – gav navnet til bygningen. Ved at beholde navnet markerede Knud W. Jensen, at 

hans drøm ikke var et traditionelt museum men et sted, hvor mødet med den moderne 

kunst havde fat i noget mere hjemligt og uhøjtideligt. Villaen dannede en intim, hyggelig 

ramme og spørgsmålet var, hvordan denne fornemmelse kunne vandre videre i den 

tilbygning, som han havde i tankerne. Til den opgave engagerede han to danske arkitekter: 

Jørgen Bo (1919-1999) og Vilhelm Wohlert (1920-2007). Arkitekterne blev stillet over for 

en række bundne opgaver fra starten: at bygge nye udstillingsrum – et af dem med udsyn 

til den lille sø over mod Humlebæk kirke - og skabe forbindelse fra dem til en café med 

tilhørende bibliotek ved skrænten ned mod Øresund. Biblioteket eksisterer ikke længere 

som del af cafeen, men ilden knitrer stadig i pejsen i de kolde måneder. Sidenhen er 

museet blevet udvidet ad flere omgange for at give mere plads til museets skiftende 

udstillinger og den voksende samling herunder lysfølsomme grafik- og videoværker, der 

kræver rum uden dagslys.  

Indgangen var 

spærret af, villaen 

ret nedslidt og 

jorderne 

fantastisk 

overgroede. Min 

hund og jeg 

sprang over 

hegnet og 

begyndte at 

udforske området. 

Det var et poetisk 

fortryllet vildnis. 

Jeg forelskede 

mig med det 

samme 
―KNUD W. JENSEN  

 

Knud W. Jensen med de to arkitekter  
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Vihelm Wohlert og Jørgen Bo etablerede en fælles tegnestue i 1956 og tegnede flere fælles projekter udover Louisiana  

5: Hvor henter arkitekturen sin inspiration fra? 

Hvor kommer ideerne fra? Hvilke bygninger og traditioner inspirerer arkitekterne? 

 

Afslappede og selvsikre poserer de to arkitekter foran væggen til cafeen. Med god grund. 

Trods rynkede pander i Knud W. Jensens nærmeste kreds og kritik fra den danske presse, 

da Louisiana åbnede i 1958, blev museet allerede fra starten en stor succes. Louisianas 

gæster følte sig hjemme på museet, der nok bød på udfordrende, ny kunst men i 

afvæbnende rammer, hvor alle kunne vælge sit eget tempo og træde ud i haven eller sætte 

sig i cafeen, når der var brug for en pause. Begge Louisianas arkitekter var rundet af en 

dansk byggetradition og påvirket af deres lærer Kaare Klint, der lagde vægt på 

håndværkskultur, det enkle og funktionelle og materialernes iboende skønhed. Louisianas 

forkærlighed for lette trækonstruktioner, flade tage med udhæng og skydedøre trækker dog 

på inspiration fra andre steder end Norden. Vilhelm Wohlert havde på et besøg i 

Californien fået øjnene op for tidens Bay Area arkitektur bl.a. af Jack Hillmer og Charles 

Callister. Det var bygninger med en uregelmæssig grundplan, der spredte sig fra et punkt, 

en artikuleret brug af træ og elegante trækonstruktioner med glas fra gulv til loft. Ofte var 

bygningerne opført af japanske håndværkere, hvilket også smittede af på byggeriet. 

 

Louisianas hjemlige, hemmelig arkitektur ligger langt væk fra en museumsarkitektur af 

mere skulpturel art som Guggenheim Museum fra samme tid og de mere rå industrielle 

museumsbygninger sidenhen som Centre Pompidou eller TATE. Det er også tydeligt, at 

Louisiana trækker i modsat retning af de 19. århundredes klassiske kunstmuseer med 

monumentale indgangspartier og strengt, symmetriske grundplaner bygget med det formål 

at sikre nationens borgere en kulturel dannelse og national forståelse. Louisianas arkitektur 

minder mere i sin beliggenhed og afdæmpede udtryk om museumarkitektur som det tyske 

Insel Hombroich, hollandske Kröller-Müller eller sydfranske Fondation Maeght. Tættere på 

- i Helsingør kun 10 km væk - ligger det nye Søfartsmuseum tegnet af BIG, der med 

fornemmelse for stedets historie har nedsænket museet som et skib i en gammel tørdok og 

på den vis også har skabt et museum i katagorien ”det skjulte museum”. 

 

Jack Hillmer: Ludenkens House,1949

Jack Hillmer og Charles Calllister: Hall 

House, 1947 

 

 

[Billedtekst]  

 

Frank Lloyd Wright: Guggenheim, 1959 

 

 

Renzo Piano og Norman Foster: Centre 

Pompidou, 1977  
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6: Hvordan er samspillet med omgivelserne? 

Arkitektur med stærke rødder og respekt for stedet, kulturen, historien. Eller fri 

arkitektur uden forpligtelser - måske endda på hjul! Hvad fungerer bedst? Det er en 

diskussion værd. 

  

”Arkitektur er at lytte” mener den franske arkitekt, Jean Nouvel, som i forbindelse med en 

udstilling på Louisiana i 2005 udgav et Louisiana manifest på 12 forskellige sprog. Her 

brugte han Louisiana som eksempel på den arkitektur, han savnede mere af i en tid, hvor 

bygninger ser ud til at klone sig selv enten for at holde udgifterne nede eller for på samme 

vis som kædebutikker og mærkevarer at skabe genkendelse og tryghed. Og ikke mindst 

øjeblikkelig succes. Måske er det især et problem for stjernearkitekterne, som vinder nye 

byggeprojekter i forventningen om, at de leverer varen - et stykke genkendeligt 

stjernearkitektur. I stedet skriver Nouvel i sit manifest: ”At skabe arkitektur er at anspore til 

indlejring i landskabet…, at forlænge den levende historie og dens spor af fortidigt liv, at 

være opmærksom på et levende steds åndedræt, dets pulsslag, at fortolke disse rytmer for 

at skabe…” Følg Nouvels råd: Lyt til stedet rundt om den bygning, du undersøger. Kig på 

gamle kort eller Google map. Undersøg historien og lær landskabet grundigt at kende ved 

at vandre rundt på stedet. 

 

Inden der overhovedet blev bygget noget museum, flyttede makkerparret Bo og Wohlert 

bogstaveligt talt ind i den gamle villa. Inspirationen til deres udvidelsesforslag kom fra et 

indgående kendskab til stedet. ”Sammen med Knud markerede vi pavillioner og gange 

mellem træerne med pinde og snore. Her opdagede vi, hvor udviklet Knuds fornemmelse 

var for natur og landskab. En sans, som lige siden skulle komme til at præge det fælles 

arbejde og blive en ledetråd for vor færden og handlen i det enestående område. Vi 

tegnede og byggede modeller, som vi kunne kravle ind i for at studere belysningsforhold 

og proportioner, konstruktioner og materialer blev diskuteret”. 

 

At lytte handler for Nouvel ikke kun om stedet. Det handler også om at forstå den kultur og 

det samfund, bygningen skal indgå i. Hvilket er vigtigt, når stjernearkitekter som han 

bygger over hele verden. På Louisiana havde de to arkitekter en naturlig indlevelse, med 

deres danske skoling og respekt for traditionen, som de bragte i spil med de nye impulser 

fra Japan og USA. De lod også til at forstå Humlebæk som en lille flække langs 

Nordsjællands kyst, da både arkitekter og bygherrer valgte at lade den gamle villa være 

udgangspunktet og udvide over tid frem for at rive ned og bygge nyt og stort. 

 

 
Jean Nouvel: Badebro, 2005 

Huset er ganske 

enkelt blevet 

tegnet på stedet. 

Vi tumlede rundt i 

gummistøvler 

med vidåbne 

arme... Da vi 

begyndte, var 

Louisianas have 

nærmest et 

enormt krat 
JØRGEN BO 

 

Hør Jean Nouvel fortælle mere i 

interviewet på Louisiana Channel 

https://www.youtube.com/watch?v=7Z6

KOMSSb8s#t=6m19s  

 

 
Andrea Zittel: The A-Z Travel Trailer 

Unit, 1997  
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7: Hvilken funktion har arkitekturen? 

Arkitektur udspringer af en vision og en undersøgelse af rum, former, materialer, 

lys, lyd, landskab osv., men den vil altid være en bunden opgave afhængig af, hvilke 

behov arkitekturen skal opfylde dvs. bygningens funktion. Der foreligger et program, 

inden arkitekterne går i gang. Modsat kunsten skal arkitekturen løse en opgave. Eller 

flere. Det er brugskunst. En bolig, en skole, et hospital.  

 

Louisiana er opstået af en drøm om at skabe engagerende og indbydende rammer for, at 

mennesker kan møde den nye kunst. Hurtigt blev det kunst i udvidet forstand; forstået som 

billedkunst, litteratur, musik, arkitektur og design. Det skaber behov for mange 

forskelligartede rum fx rum til værker i forskellige størrelser og medier, rum til koncerter 

med god akustik, rum til gæsternes egen kreative udfoldelse osv.  

 

Sikkerhed er et andet spørgsmål, der melder sig, når det handler om at skabe rammer for 

at møde kunsten. Med 500.000 - 600.000 besøgende årligt er Louisianas arkitektur nødt til 

at kunne rumme mange mennesker på samme tid; måske ikke som fodboldstadier eller 

koncertsteder, men dog både de tidpunkter, hvor det vrimler med mennesker, og henover 

årene med det slid mange mennesker nødvendigvis giver på bygningerne. Samtidig 

handler sikkerhed om at beskytte kunsten mod skader eller tyveri.  

 

 
Olafur Eliaason: Riverbed 2014 

Af og til gælder det om at beskytte arkitekturen, når kunsten udfordrer dens grænser. Kunstneren Olafur Eliasson udsatte med sit enorme 

landskab museets sydfløj for en slags ”stress test”. Vægten af 180 tons sten og vandløbet fra den ene ende af bygningen til den anden kaldte på 

en sand kraftpræstation af beregninger og tekniske løsninger for at sikre, at bygninger stod uskadte tilbage, når udstillingen sluttede. 

8: Hvem bruger arkitekturen og hvordan?  

Kig på hvem, der opholder sig i en bygning, hvor de helst vil være henne og hvad de 

laver, så får du et indtryk af, hvordan arkitekturen fungerer. Hvor er der mange 

mennesker, og hvor er der sjældent nogen? Indbyder rummene til en form for 

aktivitet eller flere? Kan du få øje på særlige adfærdsmønstre? Er der forskel på 

hvordan mænd og kvinder, børn og gamle færdes? Interview evt. mennesker du 

først har fulgt med øjnene på afstand og spørg dem, hvilke steder de foretrækker at 

opholde sig i bygningen og hvorfor?  

 

En mødregruppe holder pause i parken  
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På Louisiana er der fx et særligt område som udover parken tiltrækker børn og deres 

familier, og det er Børnehuset. Sammenlign hvordan gæsterne på Louisiana møder 

kunsten i Børnehuset ift. udstillingsrummene. 

9: Hvad koster arkitekturen? 

Arkitektur handler også om økonomi; ikke bare hvad det koster at købe grunden, 

materialerne og opføre bygningerne. Det handler i lige så høj grad om det regnskab, 

der starter den dag, byggeriet står færdig. Hvad koster det at opvarme og oplyse? 

Med hvilken energiform? Hvor langt liv har materialerne? Og hvor svær er 

arkitekturen at vedligeholde? I sidste ende er det sådanne beslutninger, som afgør, 

hvor bæredygtigt det er.  

 

Udover at understrege forholdet mellem ude og inde opnår Louisianas arkitektur en 

åbenhed og lethed takket være den udbredte brug af glas; et byggemateriale der 

sammenlignet med mursten ikke stiller samme krav til fundamentet og jordens bærevne. 

Men glas giver også større temperaturudsving. I 2003-2006 måtte museet igennem en 

gennemgribende renovering pga. et udtjent varmeanlæg og behov for at kunne regulere 

temperaturen bedre. Det skete bl.a. for at kunne leve op til nye internationale krav til 

temperatur og luftfugtighed ved lån af kunstværker udefra.  

10: Hvilke udviklingsmuligheder ser du? 

Virkeligheden ændrer sig, og det samme gør vores behov. Det smitter af på 

arkitekturen, der tilpasser sig de nye tider, hvad enten der er tale om facadeløft, 

større boliger, mere bæredygtige løsninger osv. Fremtidens løsninger henter ideer 

fra ny teknologi og samfundsmæssig udvikling fx er der i dag flere delefamilier og 

single hustande i Danmark. Det samme gælder lysten til at bo i byer, som omvendt 

betyder en affolkning af landområderne – de såkaldte udkantsområder – og risiko 

for ghettodannelser i byerne. 

 

Typisk kommer forslag til forandringer fra eksperter og politikere, men som almindelig 

borger kan du også blande dig i debatten. Borgermøder og læserbreve er klassiske måder, 

men sommetider kan billeder og modeller sige mere end mange ord. Tegneserien kan fx 

give debatten et humoristisk indspark og kommunikerer bedre på sociale medier.  

 

 
  Sigurdur Gudmundsson: Samtale, 1970-71 

 Lad brugerne udvikle deres byrum! 

Kunstnergruppen Superflex fortæller 

om Superkilen på Louisiana Channel 

 

 Byg socialt bæredygtigt arkitektur lyder 

opfordringen fra den norske tegnestue 

Snöhetta på Louisiana Channel 

Tilsæt talebobler: 

Lad bygningen 

fortælle, hvad den 

har brug for! 
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Glaskarnappen ved udgangen fra store sal og vinterhavens tag skal sammen med Søhaven fornyes. Nytænkning vidner ofte om nye behov, 

hvilket har været tilfældet for Louisianas syv udvidelser. Men smag spiller også ind; justeringer af museets eksisterende arkitektur er på vej med 

en sløjfning af glastagets tre buer over cafeens vinterhave og glaskarnappen ved udgangen til haven fra museets store sal. 

 

Når du vil pege på udviklingsmuligheder ift. en bygning eller et byrum, kan du lure lidt på 

de teknikker, kunstnere tager i brug. Effektive argumenter kan ligge i visualiseringen; i 

stedet for at kommunikere dine ideer i ord, så byg det! Eller lav det som en visualisering i 

form af en kollage eller film. ”Show, don’t tell”, siger journalisterne eller filmskabere. Tilføj 

det, der mangler! Opgradér det, der er!  

 

Louisianas arkitektur er modsat mange andre bygninger konstant i søgelyset. Forslag til 

fornyelse kommer løbende fra de kunstnere og arkitekter, der udstiller på Louisiana: Jean 

Nouvels badebro er endt som en permanent løsning. Det samme skete med Michael 

Elmgreen og Ingvar Dragsets vippe Powerless Structure,1997, der i sydfløjens pauserum 

forvandler Øresund til en potentiel pool. Monica Bonvincinis spejlboks i parken indeholdt 

intet mindre end et toilet, der for en periode gav Louisianas gæster mulighed for at nyde 

udsigten over parken, mens de tissede. Mere radikale forslag udsprang af udstillingen 

”Fremtidens arkitektur er grøn”, hvor projekter med elproducerende dansegulve og 

cykelstier i Holland plantede ideen: hvad hvis nu Louisianas gulve og trapper nu kunne 

opsamle energien fra alle de gæster, der færdes på museet? Eller alle bygningernes 

glaspartier producerede strøm? Arne Quinze viste, hvordan gamle brædder hurtigt kan 

forvandles til farvestrålende trækonstruktioner i en park som Louisianas eller byens rum de 

steder, der trænger til opmærksomhed. Et slags udråbstegn!  

 

 
Arne Quinze: Mit hjem, Mit hus, Mit stylte-hus, 2011  

 

Monica Bonvincini:Gå ikke glip af et 

sekund, 2004  
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Andreas Gursky: Atlanta, 1996 

At bygge er at skabe betydning 

Med de 10 spørgsmål til arkitekturen har du et afsæt for at undersøge og vurdere enkelte 

bygninger eller udformningen af byrum. Og til at overveje og argumentere for en evt. 

fornyelse – både med ord og billeder (fotografier, kollager, modeller mm.) 

  

Men arkitektur kalder til sidst også på diskussioner på et mere overordnet plan: Hvilken 

betydning skaber bygninger? Hvad fortæller de om et samfund; om en tid og gældende 

magthavere? Louisianas samling rummer værker, der netop forholder sig til den slags 

spørgsmål. Fotografen Andreas Gursky viser os anonyme hoteller, men også lagerhaller i 

fabrikker, kontorlandskaber, butikker med snorlige hylder. Det er bygninger skabt med 

funktionalitet og effektivitet for øje, men hvor stedet mangler sjæl, og mennesker mest af 

alt fremstår som arbejdskraft eller forbrugere. Gursky er tidligere elev af parret Bernd og 

Hilla Becher, der fotograferer det, ingen ser eller tænker over som arkitektur: industrianlæg 

som gasbeholdere og højovne - symboler for Industriens tidsalder. Andre tyske kunstnere 

som Anselm Kiefer og Thomas Demand bruger arkitekturen som en slags tidsmaskine og 

rejser tilbage til en belastet fortid for at genbesøge ikoniske bygninger af Hitlers 

”hofarkitekt” Albert Speer. I deres vidt forskellige billeder lader de bygningen genopstå og 

opfordrer os til at forholde os til fortiden i lyset af i dag: Hvilket liv lever du? Og hvilket liv 

lever de andre? Og hvilke liv kunne vi leve? 

 

 

 

 
Thomas Demand: Model, 2000                                                                                Anselm Kiefer: Søjler, 1988                                                                                  

 
Hilla Becher: Højovn, 1997 
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Film  

Interview med flere arkitekter findes på Louisiana Channel, her er et udpluk: 

http://channel.louisiana.dk/video/jean-nouvel-architecture-listening (6m19sek inde i filmen) 

http://channel.louisiana.dk/video/superflex-cool-urban-space 

http://channel.louisiana.dk/video/sn%C3%B8hetta-memories-architectural-landscapes 

http://www.filmstriben.dk/bibliotek/film/details.aspx?filmid=2298619800 (Jan Gehl om byen) 

 

 

Arkitektur giver mulighed for at arbejde på tværs af fag 

 Arkitektur trækker på mange fag. Når arkitekturens form, konstruktion og omkostninger skal 

beregnes, inddrages bl.a. viden fra matematik, teknik og fysik. Arkitekturens æstetiske 

spørgsmål knytter an til kunstdebatten og den historiske udvikling, men opførelsen af en 

bygning er også ofte et politisk spørgsmål. Når arkitekten skal tolke en given opgave, stiller 

det samtidig krav til arkitekten om at kende brugernes livsmønstre eller arbejdsformer, hvilket 

forudsætter viden om samfundet, filosofi, etnografi og psykologi.  

  

Tekst: Elisabeth Bodin. Redaktør: Helle Søndergaard og Hanne Flarup 

http://channel.louisiana.dk/video/jean-nouvel-architecture-listening
http://channel.louisiana.dk/video/superflex-cool-urban-space
http://channel.louisiana.dk/video/sn%C3%B8hetta-memories-architectural-landscapes
http://www.filmstriben.dk/bibliotek/film/details.aspx?filmid=2298619800


 

 

LÆRERVEJLEDNING / ARKTEKTUREN OMKRING OS / SIDE 15 

 

POWERPOINT - KOMMENTARER OG OPGAVER TIL BRUG I KLASSEN 

 

 

 1. Arne Quinze: Mit hjem, mit hus, mit stylte-hus, 2010 

Hvad skal vi bygge? Overvej om der er rum, du har lyst til at erobre som den belgiske kunstner 

Arne Quinze, der erobrer broer, byrum, festivaler med sine træ-konstruktioner. For en tid i 2010 

hackede han Louisianas park med en farvestrålende, midlertidig struktur bygget af gamle 

brædder. Nye rum opstod og den velfriserede park fik for en stund et mere råt udtryk. Strukturen 

trak de besøgende hen i en bestemt del af haven, men plantede samtidig spørgsmål om  

forskellen på et hus og et hjem i relation til den udstilling – LIVING - hans struktur var del af.   

 

 

 2. Jacob Holdt: Ghettobørn i leg under en highway, 1973 

Hvad er arkitektur? Arkitektur er de byer og bygninger, vi bor eller opholder os i. Det er parker, 

pladser og haver. Arkitektur spiller en afgørende rolle for, hvordan vi kan udfolde os, føle os 

trygge, møde andre mennesker, naturen, os selv.  

Elevspørgsmål: Fortæl om en bygning eller byrum i dit nærområde, du synes godt om og hvorfor!   

 

 3. Mona Hatoum: Stilhed, 1994 

Ubevidst ved vi allerede meget om arkitektur. Vi bærer barndommens bolig med i erindringen. Den 

sidder i kroppen. Vi husker barndommens bolig som forskellig fra vores bedsteforældres, andre 

familiemedlemmers og kammeraters hjem, hvor lugten, lydene, farverne og materialerne var helt 

anderledes. Mona Hatoum kredser om barndommens rum og hjemmet i mange af hendes værker.  

Elevopgave: Skriv kort om et rum fra dit barndomshjem og inddrag alle sanserne i din tekst. 

 

 4. Yayoi Kusama: Sjælenes funklende lys, 2008 

Et mørke fyldt af lysende prikker. Langsomt skifter de farve og fordobles i det uendelige af de 

spejle, der udgør rummets vægge, gulve og loft. Ligesom Kusamas installation er vores egne 

eksperimenter med at skabe rum kilde til en grundlæggende forståelse af arkitektur som rum med 

et ydre og indre; rum hvor valget af materialer, farver, lys, lyde, lugte mm. gør hele forskellen. 

Elevopgave: Vælg et rum du kender godt - hvordan kunne du ændre stemningen? 

 

 5. Peter Doig: Music of the Future, 2002-2007 

Der optræder ofte bygninger i den skotskfødte kunstner Peter Doigs malerier med mystisk 

tiltrækningskraft. Hvilke fortællinger gemmer husene på? Hans bygninger står som regel isolerede 

på en mark eller toner frem i en lysning modsat dette værk fra Louisianas samling. Her samler sig 

et afslappet opbud af mennesker på strandbredden mellem de kulørte huse i den fugtige nat.  

Elevopgave: fotografér arkitektur i dit lokalområde, der sætter din fantasi i gang. Print et billede ud 

pr. elev og lav en miniudstilling eller sammensæt en fælles power point. Sammenlign og fremlæg 

for hinanden, hvorfor netop denne bygning fanger din opmærksomhed.  

 

 6. Thomas Demand: Model, 2000 

Den tyske kunstner Thomas Demand bruger arkitekturen som en slags tidsmaskine og rejser bl.a. 

tilbage til en belastet fortid for at genbesøge ikoniske bygninger, tegnet af Hitlers ”hofarkitekt” 

Albert Speer, her som model. Som flere andre kunstnere i Louisianas samling stiller Thomas 

Demand spørgsmål til arkitekturen på et mere overordnet plan: Hvilken betydning skaber 

bygninger? Hvad fortæller de om et samfund; om en tid og gældende magthavere?  

Elevspørgsmål: Hvilken bygning i dit nærområde fortæller noget om den tid, vi lever i? 
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 7.  

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 1: Hvordan oplever du arkitekturen i sin helhed? 

Beskriv dit indtryk af arkitekturen, når du står udenfor bygningen. Hvordan aflæser du bygningen 

som form? Hvilken forventning har du til, hvad bygningen skal bruges til, når du ser på arkitekturen 

udefra – dens facade? Hvornår stammer byggeriet fra? Louisiana ser udefra ud som et privat hjem 

og lader sig som helhed kun aflæse i det øjeblik, du begynder at bevæge dig rundt i bygningerne. 

Elevopgave: Udvælg en bygning i dit nærområde, du vil undersøge nærmere. Evt. den bygning, du 

blev fascineret af. Start din undersøgelse af arkitekturen ved at tegne eller fotografere facaden. 

Giv evt. bygningen en make over i photoshop.   

 

 8. 

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN  

Spørgsmål 2: Hvad lægger du mærke, når du bevæger dig fra rum til rum? 

Hvad er særligt ved de enkelte rum? Hvilken skala dvs. størrelsesforhold har de enkelte rum ift. 

din krop, og hvordan kobler de på hinanden? Hvilke materialer kendertegner arkitekturen med 

hvilken virkning? Hvordan er farverne? Brug evt. et kamera til at indfange, hvad du særligt lægger 

mærke til, når du bevæger dig rundt i bygningen: lyset, lydene, lugten? 

Elevopgave: Om muligt besøg bygningen og zoom ind på arkitekturens detaljer!  Brug evt. et 

kamera eller en mikrofon. 

 

 9. 

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN  

Spørgsmål 3: Hvordan beskriver arkitekterne deres bygninger? 

Traditionelt opererer arkitekter med tre former for tegninger: plan (bygningen som rum set 

oppefra), snit (bygningen som konstruktion gennemskåret vertikalt) og facade (bygningen set 

udefra/fra siden). Her ses Louisianas grundplan, der knopskyder ud i landskabet og giver et samlet 

udstillingsareal på ca. 10.000 m2.  

Elevopgave: udvælg en bygning og tegn grundplanen for den. Sammenligning med den officielle.   

 

 10.  

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 4: Hvad er baggrunden for byggeriet?  

Undersøg historien; hvad fortæller den om arkitekturen før og nu? Hvem er ansvarlig for byggeriet 

og har medvirket til at skabe forandring og hvorfor? Et historisk luftfotografi af Louisiana og den 

omkringliggende park inden det blev omdannet til museum af Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert. 

Ekskursion: kontakt lokalarkiverne og undersøg historien bag den bygning, du har valgt. Hvis 

bygningen er gammel, kan du evt. interviewe ældre lokale borgere om, hvorvidt arkitekturen, 

brugen af bygningen og omgivelserne har ændret sig i løbet af de seneste år.  

 

 11.  

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 5: Hvor henter arkitekturen sin inspiration fra? 

Hvor kommer ideerne fra? Hvilke bygninger og traditioner inspirerer arkitekterne? 

Begge Louisianas arkitekter var rundet af en dansk byggetradition, men hentede også inspiration 

bl.a. fra Californiens Bay Area. Andre kunstmuseer var samtidig vigtige orienteringspunkter. 

Elevspørgsmål: Hvilke andre bygninger kender du af samme type - sammenlign fx kunstmuseer? 

Hvilke forskelle og ligheder ser du? 
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 12. 

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 6: Hvordan er samspillet med omgivelserne? 

Arkitektur med stærke rødder og respekt for stedet, kulturen, historien. Eller fri arkitektur uden 

forpligtelser. Hvordan er stedet rundt om bygningen? Kig på gamle kort eller Google map. 

Undersøg historien og lær landskabet grundigt at kende ved at vandre rundt på stedet.  

Elevspørgsmål: Er du enig med den franske arkitekt Jean Nouvel i klippet – hvorfor/hvorfor ikke?  

 

 13. 

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 7: Hvilken funktion har arkitekturen? 

Arkitektur udspringer af en vision og en undersøgelse af rum, former, materialer, lys, lyd, landskab 

osv.. Men den vil altid være bestemt af, hvilke behov arkitekturen skal opfylde dvs. bygningens 

funktion. Modsat kunsten skal arkitekturen løse en opgave. Eller flere. Louisiana er udover at være 

et hus til at udstille kunst af forskellige størrelser og medier også et hus med koncertsal, cafe, 

biograf, børnehus og butik. 

Elevspørgsmål: Hvilken funktion ser du som den vigtigste ved den bygning, du har valgt, og 

hvordan løser den det? 

 

 14. 

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 8: Hvem bruger arkitekturen og hvordan? 

Kig på hvem, der opholder sig i en bygning, hvor de helst vil være henne, og hvad de laver, så får 

du et indtryk af, hvordan arkitekturen fungerer. Hvor er der mange mennesker, og hvor er der 

sjældent nogen? Indbyder rummene til en form for aktivitet eller flere? 

Elevopgave: Observer eller interview nogle brugere af forskellig alder og køn om deres færden. 

 

 

 15. 

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 9: Hvad koster arkitekturen? 

Arkitektur handler ikke bare om, hvad det koster at købe grunden, materialerne og opføre 

bygningerne. Det handler i lige så høj grad om det regnskab, der starter den dag, byggeriet står 

færdig. Hvad koster det at opvarme og oplyse? Med hvilken energiform? Hvor langt liv har 

materialerne? Og hvor svær er arkitekturen at vedligeholde? Louisianas lette glasbyggeri stiler fx 

særlige krav til klimasikring og opvarmning.  

Elevspørgsmål: Hvilke åbenlyse besparelser og forbedringer kan du få øje på i dit valgte byggeri?  

 

 16. 

10 SPØRGSMÅL TIL ARKITEKTUREN 

Spørgsmål 10: Hvilke udviklingsmuligheder ser du?  

Når du vil pege på udviklingsmuligheder ift. en bygning eller et byrum, kan effektive argumenter 

kan ligge i visualiseringen; i stedet for at kommunikere dine ideer i ord, så byg det! Show, don’t 

tell”, siger journalisterne eller filmskabere. Louisianas arkitektur er modsat mange andre bygninger 

konstant i søgelyset. Forslag til fornyelse kommer løbende fra de kunstnere og arkitekter, der 

udstiller på Louisiana: Jean Nouvel byggede fx en badebro, der er endt som permanent løsning. 

Elevopgave: Tilføj det, der mangler! Opgradér det, der er! Byg, klip,optag - skab en visualisering. 
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 17. Sigurdur Gudmundson: Samtale, 1970-71 

Samtaler om arkitektur kan udfolde sig på forskellig vis. I avisen, til borgermøder, i tv-programmer, 

i tidskrifter. Tegneseriens ofte humoristiske og letkommunikerende form har appelleret til arkitekter 

som eksempelvis Bjarke Ingels og Jean Nouvel. Den islandske kunstner Sigurdur Gudmundson 

fra Louisianas samling giver på underfundig vis ordet til den fysiske verden og nye samtaler 

opstår.   

Elevopgave: Vælg dit medie og invitér til en samtale om en bestemt bygning eller byrum. Hvilke 

spørgsmål stiller du? Hvad søger du svar på? Hvilken reaktion håber du at opnå? Lav en test! 

   

   

   

 


