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Skønhedsidealerne skifter gennem tiderne.
Det varierer fra person til person og det skifter over
tid. Det kender vi fra tøjmode. Det samme gælder
også for bygninger. Vores holdninger til bygninger
skifter også over tid, dog ikke lige så hurtigt som ved
tøjet – heldigvis.
Bygninger fra samme periode har ofte nogle fællestræk som adskiller dem fra andre perioders
bygninger. De kaldes stilarter og huse kan grupperes
efter den tid og stil de er en del af.

r
ve
ga
Op

I projektet her er der fokus på dørene, som en særlig del af huset. Døren er dels den fysiske indgang til
huset, dels er den et symbol som inviterer os inden for
i husets historie – en dør til fortiden.
I dette projekt skal I arbejde med døre:
Før, nu og i fremtiden.

Opgaver (løses i grupper):
FØR
1. Vælg et hus på listen til jeres gruppe
Huset repræsenterer en stilart i arkitekturhistorien og hver gruppe arbejder med een periode.
Svarene for opgave 2, 3 og 4 herunder samles til en planche for hver gruppe.
2. Undersøg din periode - indsamling af baggrundsviden
Gå på internettet/biblioteket og skriv en kort tekst om perioden. Teksten skal mindst indeholde følgende:
a. Navn
b. Tid (Fra – til)
c. Særlige kendetegn
d. Kendte bygninger i Danmark og udland
e. Oversigt over andre huse i Køge fra samme periode (Se listen)
3. Besøg stedet - observationer i “felten”
a. Tag billeder af hele huset. (Tag mange billeder fra forskellige vinkler)
b. Tag billeder af selve døren
c. Tag billeder af detaljer ved døren
d. Tegn døren og farvelæg den med korrekte farver
e. Er der detaljer ved døren? Tegn dem af og beskriv også detaljerne med ord
f. Er der andre huse i Køge fra samme periode? Tag evt. også billeder af dem til planchen
g. Prøv at vurdere om døren passer til husets stil. Hvorfor/hvorfor ikke?
(Er den f.eks, lige så gammel eller nyere?)
Kø
4. Besøg Køge Byhistoriske Arkiv - Find svar på så mange spørgsmål som muligt
a. Find et eller flere gamle billeder af huset til planchen
b. Hvornår er det opført og af hvem?
c. Hvem var arkitekten?
d. Hvem boede i huset (og hvor mange)?
e. Hvilket formål tjente huset? (erhverv, bolig?). Ses det stadig ved huset i dag?
www.historieskolen.dk
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Lav nu planchen for jeres gruppe, hvor I samler alle jeres oplysninger, billeder, skitser osv.
Følg vejledningen for at alle gruppers plancher bliver ensartede.
5. Lav modeller
a. Fremstil en model af døren
b. Dine tekster/billeder/tegninger udstilles med modellen. Lav små skilte med oplysninger om beboere,
huset osv. Enkelte fakta-bokse kan placeres inde i modellens dør.
c. Lav og udsmyk din egen dør. Vejledning på Skitsesamlingen.
DETTE FOREGÅR TIRSDAG - FREDAG I BILLEDSKOLEN.

FREMTID
Hvordan tror du en dør ser ud om 100 år?
Hvordan kunne du tænke dig den ser ud?
Hvilken dør ville du gerne have selv?
Hvilken stilart bygger man huse i i år 2108 her i dit kvarter? Hvad vil du kalde den?
a. Tegn eller byg din egen dørmodel og tegn evt. en ”arkitekttegning”/
skitse af et hus i kvarteret, hvor døren indgår.
b. Giv stilarten et navn og beskriv dens særlige kendetegn (materialer, udseende osv.).

AFSLUTNING
Plancher og modeller fra FØR, NU og FREMTID udstilles
i en stor, fælles udstilling på Asgård Skole i forbindelse
med skolens. projekt “Byen”.
Alle fortæller her om deres plancher og hjælper til med
at sætte en workshop i gang for gæster på udstillingen.
Søskende, venner og familien får dermed også lov til at
prøve kræfter med modelbygning.

Døre i Køge

De billeder I undervejs tager af dørene, bruger vi til at
lave en stor plakat, som trykkes og hænges op på skolen,
biblioteket osv., så gør jeg meget umage med at tage billeder.
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Arbejdsark: Her kan I skrive jeres noter undervejs. (Opbevares i logbogen)
Til spørgsmål 2. Undersøg din periode - indsamling af baggrundsviden fra nettet/bibliotek
Her er nogle gode links. Spørg også efter bøger om stilarter på biblioteket.
www.arksite.dk/wm141794)
www.planogarkitektur.kk.dk/Arkitektur/Bygningsregistrering/Bygningsregister/Bygningsbeskrivelse/53%20Stilarter.aspx
www.huse-i-naestved.dk/perioder/index.html
www.bygningskultur.dk/default.aspx?id=9

a. Periodens navn:
b. Tid (Fra – til):
c. Særlige kendetegn:
d. Kendte bygninger i Danmark og udland:
e. Oversigt over andre huse i Køge fra samme periode (Se listen):
Til spørgsmål 3. Besøg stedet - observationer i “felten”
a. Tag billeder af hele huset q Sæt kryds
b. Tag billeder af selve døren q Sæt kryds
c. Tag billeder af detaljer ved døren q Sæt kryds
d. Tegn døren og farvelæg den med korrekte farver q Sæt kryds
e. Er der detaljer ved døren? Tegn dem af og beskriv også detaljerne med ord q

Sæt kryds

f. Andre huse i Køge fra samme periode? Tag evt. billeder q Sæt kryds
g. Prøv at vurdere om døren passer til husets stil. Hvorfor/hvorfor ikke?
Er den f.eks, lige så gammel eller nyere? Er huset bygget om?

Til spørgsmål 4. Besøg Køge Byhistoriske Arkiv - Find svar på så mange spørgsmål som muligt
a. Find et eller flere gamle billeder af huset til planchen q Sæt kryds
b. Hvornår er det opført og af hvem?
c. Hvem var arkitekten? Der findes måske ikke oplysninger om det, men prøv. q
d. Hvem boede i huset (og hvor mange)?
e. Hvilket formål tjente huset? (erhverv, bolig?). Ses det stadig ved huset i dag?
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