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Anna Sofie Hvid er på fasanjagt, da vi fanger
hende på telefonen. 

»Vi kan godt snakke nu, jeg springer
bare den næste såt (jagtrunde, red.) over,«

siger hun fra en skov i det midtsjællandske. 
At 32-årige Anna Sofie Hvid ville slå sig ned

her, skulle man måske ikke have troet. Kort tid
efter hun blev student, flyttede hun fra forældre-
nes gård i Jystrup til først Wien og siden London,
hvor hun blandt andet studerede filosofi, billed-
kunst og arkitektur, fortæller hun, mens fasanjag-
ten går videre uden hende.

Men for to år siden tog hun springet og flyt-
tede tilbage til familiegården med en plan om at
starte sin egen tegnestue: 

»Jeg var begyndt at interessere mig for, hvad
ruralitet (det landlige, red.) kan betyde i dag,
hvor vi taler så meget om urbanisering. Mit spe-
ciale handlede blandt andet om behovet for at
nytænke landets rolle i fremtiden. Og så var det
jo meget nærliggende ligesom at tage den på mig
og flytte ud i det selv,« fortæller hun og tilføjer: 

»Selv om det var en lidt grænseoverskridende
beslutning, det vil jeg godt indrømme.« 

Tegnestuen navngav hun Rural Agentur, blandt
andet for at udbrede ordet ”rural”, som nok ikke
er en del af de flestes hverdagsvokabular. 

»Jeg plejer at sige, at vi er 50 pct. tegnestue,
der arbejder med planlægning og arkitektur i
landdistriktsområder, og 50 pct. rådgivningsvirk-
somhed, der rådgiver om fremtidens landdistrik-
ter,« siger Anna Sofie Hvid.

Fremtidens liv på landet
Østagergård, som familiens gård hedder, huser
både tegnestuen, et biodynamisk landbrug og et
uddannelses- og beskæftigelsestilbud for menne-
sker med psykiske eller sociale udfordringer, som
hendes far driver. Samtidig er der fire allerede
eksisterende studieboliger og 10 nye undervejs til
eleverne på skolen. På den måde bliver gården i
sig selv til en case for, hvordan fremtidens liv på

landet kan komme til at udarte sig, forklarer
Anna Sofie Hvid. 

Hun forudser, at vi i fremtidens landdistrikter
vil opleve nye boformer og fællesskaber, der vil
fungere som små enheder, der rummer boligliv,
arbejdsliv og fællesskab i ét. Disse boformer vil
kunne folde sig ud i selv meget afsidesliggende
egne.

»Vi kommer til at bo tættere, på mindre plads –
også på landet – og vi kommer til at bo flere for-
skellige mennesker sammen; forskellige genera-
tioner og familieformer fra forskellige baggrunde
og med forskellige arbejdsmæssige beskæftigel-
ser,« siger Anna Sofie Hvid.

Den spådom tilslutter Anna Falkenstjerne Beck

På tegnestuen Rural Agentur arbejder de med, hvordan man kan nytænke livet på landet. Foto: PR

Økosamfund,
bofællesskaber
og corona giver
en hjælpende

hånd til
trængte

landdistrikter
 Livet på landet er under forandring, og vi vil 

i fremtiden komme til at opleve en markant
omdefinering af, hvad det vil sige at bo 
på landet. Det mener Anna Sofie Hvid, 

der driver tegnestuen Rural Agentur fra en
biodynamisk gård i hjertet af Sjælland.
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sig, som er ved at færdiggøre en ph.d om bofæl-
lesskaber ved Aalborg Universitet. Der er i de
seneste år kommet mange nye bofællesskaber og
økosamfund til, og endnu flere er under udvik-
ling i blandt andet Lejre og Torup, fortæller hun: 

»Mange kommuner arbejder aktivt på at til-
trække bofællesskaber, og udviklere som EcoVil-
lage har fået øjnene op for, at der er en forretning
i at udvikle bofællesskaber.«

Ifølge tegnestueindehaveren Anna Sofie Hvid
vil der i fremtiden være behov for nye typer af
boliger på landet: både mindre lejeboliger og
større boliger til f.eks. flere generationer. 

»I Rural Agentur prøver vi desuden at tænke
helt nyt i forhold til studieboliger på landet og

ældreboliger, som integrerer nogle af de unikke
værdier, landet har, såsom adgang til natur,
mulighed for at være selvforsynende osv.«

Let at lokke folk ud på gården
Placeringen af tegnestuen midt i den sjællandske
muld har ikke været en hæmsko. Tværtimod, for-
tæller Anna Sofie Hvid. 

»Det har været helt fantastisk at opleve, at det
kan lade sig gøre at drive en tegnestue så langt
ude på landet. I starten sagde folk: ‘Du får aldrig
nogen til at komme ud og holde møde’ eller: ‘Du
får aldrig nogen medarbejdere’. Men det har
været præcist omvendt. Folk vil gerne komme ud
på gården.« 

Hun var selv bange for, at hun kunne risikere at
miste sit internationale netværk, men den frygt
viste sig også at være ubegrundet: 

»På tegnestuen samarbejder vi stort set hver
dag med vores netværk uden for Danmark, og til
vores arrangementer rejser folk gerne fra Lon-
don, Bruxelles, Amsterdam osv., fordi det også er
en oplevelse at komme ud på gården – og der er
plads til, at de kan blive et par dage.«

Det har heller ikke været noget problem at til-
trække medarbejdere til gården, der ligger en
times kørsel fra København, og i dag har Anna
Sofie Hvid to ansatte. 

»Placeringen derude er selvfølgelig en udfor-
dring, fordi mine medarbejdere bor inde i 

På tegnestuen Rural Agentur arbejder de med, hvordan man kan nytænke livet på landet. Foto: PR

OM RURAL 
AGENTUR
Rural Agentur er en teg-
nestue og rådgivnings-
virksomhed med base i
Jystrup på Midtsjælland.

I 2019 havde Rural
Agentur en udstilling på
DAC i Dreyers Arkitektur
Galleri om ruralitet.

De arbejder lige nu bl.a.
med en helhedsplan for
et nyt boligområde på
Tuse Næs, en helheds-
plan for Rønnebæks-
holm Kulturcenter og
projektudvikling af visio-
nen om et operahus på
Samsø i samarbejde
med C.F. Møller.

Tegnestuen er medarran-
gør af en international
konference om ruralitet,
der vil finde sted i 2021
i Thisted og Aarhus i
samarbejde med Arena
Architectural Research
Network.
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København. Det har gjort, at vi fra starten af
har tænkt rigtig fleksibelt. De kommer ud og
arbejder to-tre dage om ugen, og resten af tiden
arbejder de hjemmefra.«

Den form for fleksibilitet i arbejdslivet har
generelt fået et medvind på grund af coronaepi-
demien, og det betyder, at flere vil have mulighed
for at flytte på landet, pointerer Anna Sofie Hvid.

»Når man taler om, hvordan landdistrikterne
kommer til at være anderledes i fremtiden, så
mærker vi allerede nu, at corona har skubbet lidt
til vores opfattelse af, hvor arbejdet skal foregå,«
siger hun og fortsætter:

»På tegnestuen sidder vi lige nu og planlægger
på et nyt boligområde oppe ved Tuse Næs, hvor
der skal være hjemmearbejdspladser i fællesfaci-
liteterne, fordi de håber, at man i fremtiden vil
kunne arbejde hjemme de fleste af ugens dage og
så pendle ind til byerne til møder en gang imel-
lem.«

Plads til biodiversitet
Kører man en tur ud på landet, præges landska-
bet af langstrakte marker i et ensartet mønster.
Den form for monokultur er et resultat af mange
årtiers øgede industrialisering af landbruget, der
ikke har levnet meget plads til biodiversitet. 

Men der er udsigt til, at vidderne med korn- og
rapsmarker i højere grad vil få selskab af vilde
enge og uberørt skov. I de seneste år har ”Vild
med vilje”-haveejere, kampagner fra miljøorgani-
sationer og nye kommunale initiativer i f.eks.
Hjørring Kommune sat fokus på biodiversitets-
krisen, og på sidste finanslov afsatte regeringen
og dens støttepartier over to milliarder til udtag-

ning af landbrugsjord og etablering af mere vild
natur.

»Udbredelsen af grønne bofællesskaber og
øko-samfund kan også være med til at udvikle
nye måder at bo og dyrke jorden i landdistrik-
terne,« siger Anna Falkenstjerne Beck og nævner
økosamfundet Permatopia i Karise som et godt
eksempel. 

»Noget af det, der driver dem, der flytter ud i
bofællesskaber på landet, er sådan noget som at
lave skovhaver, dyrke køkkenhaver og være del af
et større fællesskab. Det handler om at gøre
noget i fællesskab, der understøtter et mindre
CO2-aftryk og en større biodiversitet. På den
måde har økosamfund og bofællesskaber været
lidt på forkant med nogle problemstillinger i
samfundet.«

Øko-samfundene og bofællesskaberne kan
også være med til at støtte op om børneinstituti-
oner, skoler og butiksliv i trængte lokalsamfund,
og de kan også bidrage til en bølge, hvor flere
flytter til området, påpeger Anna Falkenstjerne
Beck. 

»I en landsby som Torup, der blev kåret som
årets landsby sidste år, oplever man, at børnefa-
milierne flytter til. Økosamfundet Dyssekilde fyl-
der omkring halvdelen af Torup, og nu er de ved
at etablere et helt nyt område for fælles bosæt-
ning, som hedder Hvideland.« 

Smarte landdistrikter
Livet på landet bliver også præget af den teknolo-
giske udvikling, hvor eksempelvis kunstig intelli-
gens og robotteknologier kommer til at ændre på
den måde, vi driver landbrug på. Inden for byud-

vikling taler man i disse år meget om smart cities‚
hvor sensorer kan måle graden af luftforurening,
eller hvornår en skraldespand trænger til at blive
tømt. 

Ifølge Anna Sofie Hvid kommer vi til at opleve
en lignende udvikling på landet:

»Nu begynder man at have teknologiske løs-
ninger, der på basis af datamængder om f.eks.
jordkvaliteten kan tage nogle bedre beslutninger
om, hvor det giver mening at dyrke landbrug, og
hvor det ikke giver mening. Det kommer til at
ændre den måde, vi ser landdistrikterne på.
Mange af de markstrukturer, vi har, er jo lagt ud i
nogle mønstre, der var kloge under landbrugsre-
formerne,« påpeger hun.

Særligt i et lille land som Danmark vil vi have
brug for at udvikle landdistrikter, hvor man har
flere funktioner på samme sted, og her kommer
teknologien også til at spille en stor rolle.

»Hvad der f.eks. før ”bare” var en mark, vil i
fremtiden skulle rumme mange flere funktioner
samtidig. På samme areal vil man måske have
præcisionslandbrug – altså meget specifik dyr-
kelse af helt udvalgte arealer – samtidig med, at
der er mulighed for rekreation, bæredygtig ener-
giproduktion i form af eksempelvis vindmøller,
drikkevandsindvinding, fokus på biodiversitet
gennem levende hegn og grøfter, løbende
dataindsamling og monitorering af området med
henblik på forskning og klimasikring,« forklarer
Anna Sofie Hvid.

Der er altså masser af udvikling ude på landet,
og fremtidens landdistrikter kommer helt sikkert
til at se ud på en anden måde, end de gør i dag,
slår Anna Sofie Hvid fast.N

Medarbejderne på Anna Sofie Hvids tegnestue arbejder en del af ugen hjemmefra. Den form for fleksibilitet i arbejdslivet kan få flere til at flytte på landet, mener hun. Foto: PR
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Beck, ph.d.-studerende,
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