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Almen og attraktiv – på den bæredygtige måde

Der var engang en  
goD historie
Den almene boligsektor bygger på en god historie. 
Den må genfortælles, hvis det blakkede ry skal reddes.  

vi lever i parallelle verDener
Der skal snyd, selvværd og sammenkomster til for at skabe vellykket integration i de almene 
boligselskaber. Manu sareen er kommet på benene igen og kommer i dette magasin til orde.

skab sprækker i betonen 
i danske ghettoer lever man i en drøm om dét, der var. 
hør en antropologs syn på sagen.



Sommerens sidste solstråler ramte Hindsgavl, mens Kim Bildsøe 
Lassen dirigerede os gennem årets andet debatmøde, hvor den 
sociale bæredygtighed var på programmet.

For ja, bæredygtighed er jo mere end CO2-udslip, isolering og fair-
trade. Det drejer sig i ligeså høj grad om mennesker og deres be-
hov for både individualitet og fællesskab. Og det skal den almene 
bolig reflektere, hvis den vil forblive attraktiv i forhold til moderne 
mennesker og familier. Den almene boligsektor skal derfor være en 
social entreprenør, der tænker lokalmiljø, nye teknologier og nye 
samværsmåder ind i en helhed sammen med de gamle værdier om 
fællesskab.

Det var budskabet hos de seks oplægsholdere på Hindsgavl, der 
gav os flere konkrete bud på, hvordan den almene boligsektor kan 
drage fordele af at tænke i social bæredygtighed.

På de næste sider har vi fulgt op på dagens begivenheder – tak til 
alle, der medvirkede til at gøre dagen til en stor succes.

God læselyst!

Henning Kirk Christensen
Formand for Almen Boligforum

Almen og attraktiv 
– på den bæredygtige måde

Almen og attraktiv 
– på den bæredygtige måde

Attraktive boliger handler ikke kun om fine facader og 
nye altaner. Den sociale bæredygtighed er også et væ-
sentligt konkurrenceparameter. Det almene boligbyg-
geri bygger på nogle idealer, som samfundet i dag er 
i underskud af. Tør man være kreativ og åben over for 
nye muligheder, kan det være med til at gøre sektoren 
unik og attraktiv. På debatmødet i Almen Boligforum 
den 14. august 2008 blev der sat fokus på tidens – og 
datidens – gode intentioner.
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bæredygtighed – en social megatrend
En social megatrend! Det er, hvad erhvervsinspirator 
Tania Ellis kalder det tankesæt, der præger den vestlige 
verden netop nu. En trend, der bygger på værdier som 
etik, livskvalitet, mening, ansvarlighed og bæredygtighed. 

et projekt med soUpstans
En basar med 40 boder, et forladt supermarked, nyttehaver 
på taget, Abernes Skræk, kukkasser, et kæmpe perle-
forhæng og 5.000 mennesker. Alt sammen ingredienser i 
projektet kaldet SOUP.

svar på tiltale
Én ting er teori, en anden er praksis. Debatdagens deltagere 
måtte gribe i egen barm og både kigge indad og fremad. For når 
snakken forstummer, og hverdagen står for døren, hvordan står 
det så egentlig til med troen på en attraktiv almen boligsektor?

skab sprækker i betonen
Vil man skabe attraktive almene boliger for alle, må man 
også tænke på de beboere, som ikke er danske. Man må 
kende deres bevæggrunde for at bo, som de gør. Antropolog 
Mark Vacher lagde ikke fingre imellem, da han analyserede 
sektorens udfordringer. 

Der var engang en god historie
Kommunikationsekspert Sune Bang fra Propaganda McCann 
mener, man skal tænke gammelt frem for nyt, hvis man vil 
overleve i den almene boligsektor. Skal imaget reddes, må 
man lægge sig i offensiven og selv sætte dagsordenen.

god, bedre, beton
Arkitekten Jens Bager kan godt lide beton. Han mener ikke, 
den modernistiske arkitektur har fortjent sit blakkede efter-
mæle. På debatdagen fik Almen Boligforums medlemmer et 
kig ind i en passioneret verden med bulder, brag og beton. 

Magnetiske boliger
Der er flere indfaldsvinkler til den menneskelige faktor i de 
almene boligområder. Byggechef hos KAB, Rolf Andersson, 
fortalte om de såkaldte ’magnetboliger’, som handler om 
at tiltrække beboere, der kan styrke den sociale balance og 
modvirke konflikter.

interview: vi lever i parallelle verdener
Glæde, forståelse og tryghed blandt beboerne tiltrækker 
ressourcestærke familier. Derfor er vellykket integration i 
boligselskaberne en absolut nødvendig hed. Det er mindst 
ligeså vigtigt som det fysiske miljø. Det ved Manu Sareen 
mere om end de fleste.
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Glæde, forståelse og tryghed blandt beboerne tiltrækker ressourcestærke familier. Derfor er vellykket integra-
tion i boligselskaberne en absolut nødvendighed.  Det er mindst ligeså vigtigt som det fysiske miljø. Det ved 
Manu Sareen mere om end de fleste.

Vi lever 
i parallelle 

verdener

Manu sareen er medlem af Københavns Borgerrepræsen-
tation og inkarneret integrationsekspert. Han har mange 
meninger og drømme om, hvordan vi kan inkludere de etniske 
minoriteter i de danske – måske til tider – lidt indspiste måder 
at gøre tingene på. De demokratiske handlesæt er indlysende 
for os danskere, men hvis man kommer fra en anden verden, 
er det ikke lige til.

”Vi har jo intet med hinanden at gøre. Intet! Og vi vil tilsyne-
ladende heller ikke have noget med hinanden at gøre. Vi vil 
bare være i fred. Vi lever i parallelle verdener både fysisk og 
psykisk,” siger Manu Sareen.

klar, parat, konsensus
Så hvad gør man ved det? Ifølge Manu Sareen er der en del at 
gå i gang med. 

”For det første skal der bygges en bro. Og her må man på 
majoritetssiden spørge sig selv, om man vil det her. Vil 
man virkelig inkludere de etniske minoriteter? Og hvis man 
beslutter sig for, at det vil man gerne, så skal det ikke være på 
skåltale-måden, hvor man rejser sig op til et møde og læser 

op fra et stykke papir. Nej, så skal det gennemarbejdes ned 
i alle arbejdsgange. Man skal være loyal over for det, og der 
skal være konsensus om det hele vejen rundt om bordet,” 
lyder rådet fra Manu Sareen.

tal til selvværdet
Alle boligforeninger, der nok så velmenende har prøvet at in-
kludere de etniske minoriteter i de demokratiske processer, har 
sikkert også prøvet at møde lukkede døre og afvisninger. Men 
det er der ifølge Manu Sareen en god forklaring på.

”Det har overrasket mig, hvor lavt minoritetsfamiliernes 
selvværd egentlig er. De ved udmærket godt, hvordan verden 
ser på dem – og det er kun de negative ting, de bider fast 
i. Derfor har de en fast tro på, at ingen vil dem noget godt i 
boligforeningerne. Så for at gå fra sin trygge lejlighed over i 
beboerdemokratiet skal de faktisk redefinere sig selv, og det 
er meget svært.”

Man skal i stedet tale til det sted i dem, hvor de føler sig tryg-
ge og selvsikre. Og hvis der er noget, alle etniske minoriteter 
føler sig trygge og sikre i – ja, så er det madlavning. 

snyd dem
I stedet for at invitere dem med til selve mødet, foreslår Manu 
Sareen, at man tager en mere indirekte metode i brug: ”Snyd 
dem! Ja, det mener jeg – snyd dem! Jeg har flere gange ople-
vet at få døre smækket i hovedet, når jeg har prøvet at over-
tale dem til at komme med til diverse møder. Men så prøvede 
jeg en anden strategi. Og den går ud på at invitere dem til at 
lave maden til møderne – det vil de nemlig rigtig gerne! Og 
jeg kan garantere for, at de lytter med, når de står derude. Og 
ikke nok med det. Lige pludselig har man også fundet en ufarlig 
tilgang til hinanden, og lige pludselig griner man sammen og 
finder ud af, at det hele ikke er så farligt,” siger han.

Og Manu Sareen stopper ikke snyderiet ved madlavningen. 
Han har flere kort på hånden: 

”Næste gang snyder man dem endnu mere. Så laver man en 
bordplan, hvor man sidder dansk, etnisk, dansk, etnisk. Så sid-
der de dér og har intet at tale om – de første ti minutter. Men 
på et eller andet tidspunkt, så sker der noget, så kommer det. 
Og så har vi pludselig skabt nogle forbindelser.”

vejen frem
Manu Sareen foreslår, at man nedskriver et appendiks i 
beboerforeningerne, hvor alle erfaringer omkring integrations-
processerne bliver noteret.

”Det er så vigtigt, at man holder fast i alle de positive erfaringer, 
man gør sig undervejs i en integrationsproces. Og at man tænker 
alternativt i beboerforeningerne – fx omkring madlavningen. Det 
er noget, der virker. Skriv det hele ned, så man husker det, for 
det er dét, som i sidste ende holder tingene oppe. Vi har jo ikke 
noget fortilfælde, hvor vi kan hente viden og sige: sådan gør vi, 
og sådan plejer vi at gøre. Det er jo indvandring, det drejer sig 
om, og det er aldrig set før i samme grad.”

Han efterlyser dog en helt overordnet ensretning omkring 
integrations problemerne:

”Vejen frem er, at alle kommuner får en integrationspolitik, 
som samler alle forvaltninger og boligselskaber under ét. Igen: 
konsensus. Det ville løse meget. Og så er det heller ikke bolig-
selskaberne, der står med det alene. Så er det hele kommu-
nens ansvar,” lyder det afsluttende fra integrationseksperten.

”Hvis vi vil have en vellykket integration i de almene boliger, så er det første skridt, at 
vi begynder at banke på hinandens døre. Danskerne tror, at de skal lave om på sig selv, 
for at det skal kunne lade sig gøre. Men der er sgu ingen, der skal lave om på sig selv! 
Det er kun et spørgsmål om at se lidt anderledes på tingene og åbne en smule op.”  

Interview med Manu Sareen
Manu Sareen havde forberedt et oplæg til Almen 
Boligforums debatmøde på Hindsgavl Slot, men en 
fodboldkamp og et smadret knæ kom i vejen. Turen på 
talerstolen måtte vige for en tur på operationsbordet. 

InterviewInterview
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Hørt i debatten

”Hvis man begynder at tænke lidt mere på tværs 
af sektorerne og på, hvordan vi kan komplimen-
tere hinan den, så tror jeg, det kan være en vej 
ud af det.”

En social megatrend! Det er, hvad erhvervsinspirator Tania Ellis kalder det tankesæt, der præger den vestlige 
verden netop nu. En trend, der bygger på værdier som etik, livskvalitet, mening, ansvarlighed og bæredygtighed. 
Den påvirker ikke bare måden, vi tænker på, men også måden, vi arbejder og driver vores virksomheder på. 

Bæredygtighed  
– en social megatrend

Økonomi og bæredygtighed er ikke uforenelige stør-
relser. Ifølge Tania Ellis har begge lejre brug for hinanden 
for at skabe succes, og det er i spændingsfeltet mellem de 
to, at man finder nye muligheder for økonomisk og men-
neskelig vækst. Bæredygtighed og samfundsvarlighed er for 
alvor kommet på tale i det private erhvervsliv, hvor tre ud af 
fire danske små til mellemstore virksomheder har det øverst 
på dagsordenen. 

Fra velfærd til velværd
Arbejdsdelingen har i mange år været knivskarp. De private 
virksomheder skulle tjene penge, og den offentlige sektor 
var til for at sikre velfærdsgoder og retssikkerhed. Heroverfor 
skulle den civile sektor, som den almene boligsektor er en del 
af, sikre sammenhængskraft og solidaritet. Sådan er det ikke 
længere. Et forandringspres på alle sektorer betyder, at man i 
dag arbejder med flere forskellige bundlinjer – både den, hvor 
man skal tjene penge, men også den, hvor borgerne stiller krav 
om individualiserede løsninger. Tania Ellis beskriver det som en 
rejse fra et velfærdssamfund til et velværdssamfund.

”Det er individet og forskelligheden, der er i fokus – det er 
individualiseringens tidsalder, vi befinder os i. Og så er der 
meget fokus på valgfrihed; man involverer brugere, borgere og 
medarbejdere i alle de løsninger, der udvikles.”

De sociale entreprenører
Tania Ellis kalder den nye type fagfolk for ’de sociale entre-
prenører’. De skiller sig ud ved at tage det bedste fra den pri-
vate sektor – nemlig det at tjene penge – og samtidig arbejde 
med værdibaserede velfærdsløsninger, som traditionelt har 
ligget i den offentlige og civile sektor.

Og hvorfor er det interessant for den almene boligsektor? 
Ifølge Tania Ellis kan vi lære noget af de sociale entreprenø-
rer. De ser på udfordringer og udækkede behov og finder så 
nogle nye løsninger, der bygger på inddragelse af forskellige 
interessenter.

Sidegadeprojektet i Saxogade i København er et godt eksempel 
på socialt entreprenørskab. Her har man netop taget udgangs-

punkt i de lokale ressourcer og dermed skabt et kulturelt og 
socialt ligeværd. I 1986 var gaden fyldt med tomme butikker. I 
dag blomstrer forretningslivet med værk steder og væresteder, 
der danner rammen om mødregrupper, foredrag, rådgivning, osv. 
Projektet har 20-30 medarbejdere, som er ansat i forskellige 
jobordninger. Der arbejdes efter princippet ’ledigt ansvar’, som 
betyder, at der altid er noget at tage fat på. På den måde får 
man hurtigt en arbejdsidentitet og dermed oplevelsen af at være 
noget værd. Projektet er et partnerskab mellem virksomheder, 
frivillige og kommunen. Tania Ellis er begejstret:

”Det er rigtig interessant i forhold til den almene boligsektor. 
Social innovation har jo været med til at skabe den vækst og 
velfærd, vi kender i det danske samfund. Det skaber social 
værdi og ny adfærd,” siger erhvervsinspiratoren.

social innovation i den almene boligsektor
Hvordan kan man så forny den almene tankegang? Tania Ellis 
har flere forskellige bud:

- Inddrag interessenter
- Undersøg lokalsamfundets behov
-  Indgå partnerskaber med virksomheder, frivillige organisa-

tioner eller socialøkonomiske virksomheder
-  Undersøg, om der er alternative indtjeningsmuligheder
-  Forny organiseringsformen – arbejd mere projektorienteret
- Inddrag ny teknologi (sms, www)
- Etablér venskabsbyer
- Forny beboerinvolvering
-  Brug pressen til at fortælle om de gode budskaber

”Hvis man samtidig kobler sådanne tiltag sammen med de 
nye samfundstendenser, så kan det give mange nye mulig-
heder,” lyder det afsluttende fra Tania Ellis.

Tania Ellis 

Tania Ellis, Executive MBA med 18 års erhvervserfaring, heraf 12 år i lederstillinger. Siden 
2003 har hun haft sin egen rådgivnings- og foredragsvirksomhed Inspiratorium®, hvor hun 

formidler erhvervstendenser til private, offentlige og frivillige organisationer med det formål 
at inspirere til nytænkning og bæredygtige praktikker. Forfatter til bogen De nye pionerer 

(2006), der sætter fokus på social innovation og fænomenet socialt entreprenørskab. 

Hvis du vil vide mere:

Inspiratorium®: www.taniaellis.dk 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens projekt om CSR:
www.overskudmedomtanke.dk

Regionale CSR-netværk: www.socialtansvar.net

Sidegadeprojektet i Saxogade: www.sidegaden.dk 

Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger: www.fbbb.dk

Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder:
www.socialokonomi.dk

Regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar:
www.samfundsansvar.dk 
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Et projekt 
med 
SOUPstans

En basar med 40 boder, et forladt supermarked, nyttehaver på taget, Abernes Skræk, kukkasser, et kæmpe 
perleforhæng og 5.000 mennesker. Alt sammen ingredienser i suppen kaldet SOUP – Sol Over Urbanplanen. 
Et projekt, som viste sig at gøre et forladt område mere attraktivt og tydeliggjorde hidtil ukendte kvaliteter.  

Det store perleforhæng blev til ved at alle børn på den nærvedliggende 
skole, Dyvekeskolen, lavede én kæde hver især.

Det hele startede, da en beboer i Urbanplanen ansøgte 
Statens Kunstfond om penge til ‘en mere åndelig dimension’ til 
området. En stor renovering af hele områdets fysiske dimension 
var allerede i gang, men der manglede alligevel noget. Noget, 
der kunne samle folk og eventuelt sætte gang i Urbanplanens 
center – Solvang Centret.

Solvang Centret var tænkt som Urbanplanens bankende hjerte 
– et mødested og butikscenter, der kunne samle folk. Men 
centret fik aldrig den tiltænkte betydning og forblev i periferien 
i stedet for at være et pulserende midtpunkt. Tilbage står et 
tomt og trist sted med en enkelt grønthandler, en bager og den 
lokale pub, Poppen.

basaren
Arbejdsgruppen, som arkitekt Gitte Juul var en del af, startede 
med at kort lægge de ressourcer, områdets 5.000 beboere lå 
inde med.

”Vi lavede den helt store kortlægning af de ressourcer, der er 
i Urbanplanen. Vi prøvede at lære folk at kende, så vi vidste, 
hvem der kunne være hovedkræfter i dette her fællesprojekt. 

Hørt i debatten

”Hvis der skal være en 
fremtidig basar, så skal 
der komme en investor 
på banen. Det er klart, 
at det ikke kan gøres 
uden penge.”
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Appelsinskrællen blev efterladt i brevsprækken efter SOUPs 
afslutning i håbet om, at nogle ville gå videre med projektet. 

Der blev indrettet nyttehaver på taget af Solvangs Centret, 
og det var en stor succes især hos de mindre.

Foto: Malene Nors Tardrup

Foto: Malene Nors Tardrup

Den kendte kok Mette Martinussen i køkkenet 
med Urbanplanens egne gastronomiske stjerner. 

Træet med navnet Abernes Skræk er et dyrt og eksklusivt træ 
fra Sydamerika, som blev plantet foran Solvang Centret. 

Vi så os selv som nogle, der arbejdede på gadeplan – vi 
ville hverken lave et socialt projekt, et kunstprojekt eller 
et arkitekturprojekt, men sådan et hybridt projekt, der tog 
udgangspunkt i hele den sociale aktivi tet og den historie, som 
Urbanplanen har,” fortæller Gitte Juul.

Beslutningen blev at lave en basar. Gitte Juul fortsætter: ”En 
basar samler ikke alene folk. Den inddrager både det at købe 
og sælge ting, det at producere ting og det at have kulturelle 
arrangementer. Basaren er en hybrid mellem noget socialt, 
kulturelt og merkantilt.”

en succes
Hele arrangementet med basaren og andre aktiviteter løb af 
stablen i juni 2008. Og med stor succes:

”I de 14 dage, projektet varede, lykkedes det os faktisk at 
få aktiveret Solvang Centret, som ellers bare var et trist 
sted, hvor folk ikke turde gå hen om aftenen. Vi fik skabt en 
platform for, at folk kunne mødes om noget, og at de havde et 
fælles ansvar for at få det til at køre,” afslutter Gitte Juul.

Hørt i debatten

”Man skal huske på, at de mennesker, der kunne 
få glæde af et projekt som SOUP, ikke er vant til 
at organisere og styre. Man skal hjælpe dem på 
vej og stille sig i et mellemfelt, hvor man skaber 
rammer, som er præcise, men ikke afsluttede. Der 
skal være plads til, at nogen udvikler noget, som 
man måske ikke havde forestillet sig, og man må 
ikke være bange for ikke at kende slutresultatet.”

Arbejdsgruppen bag SOUP
På initiativ fra den lokale forening Kunst i Planen ned-
satte Statens Kunstfond i sommeren 2007 en tværf-
aglig arbejdsgruppe bestående af billedkunstnerne Kaj 
Nyborg og Cai Ulrich von Platen, arkitekterne Gitte Juul 
og Carsten Hoff samt kulturinstitutionen Overgaden – 
Institut for Samtidskunst. Arbejdsgruppen skulle frem 
til sommeren 2008 komme med en række visioner for et 
fremtidigt Solvang Center.

Urbanplanen
Urbanplanen var et storstilet byggeprojekt i slutningen 
af 1960’erne. Et bud på fremtidens grønne velfærdsby, 
hvor selvforsyning og sociale værdier var implemen-
teret i arkitekturen med tilhørende butikscenter, byg-
gelegeplads, bibliotek, biograf, kulturhus, kirke, skole, 
lokalmuseum og utallige andre faciliteter. Projektet 
blev aldrig fuldført.

Hørt i debatten

”Hvad med nu? Har det forandret noget? Er der nogen, 
der gør noget ved det? Det lyder jo som et lovende pro-
jekt – med Statens Kunstfond, kogekone og kulturfor-
midler, som sammensætter et program. Men sådan fun-
gerer dagligdagen jo ikke.”

Foto: Anders Sune Berg

Foto: SOUP

Foto: SOUPFoto: SOUP
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Skab sprækker i betonen
Vil man skabe attraktive almene boliger for alle, må man også tænke på de beboere, som ikke er danske. 
Man må kende deres bevæggrunde for at bo, som de gør. Antropolog Mark Vacher lagde ikke fingre 
imellem, da han analyserede sektorens udfordringer. 

”Jeg sad hjemme hos en tyrkisk familie, og faderen 
fortæller mig, at de også ejer en bolig i Tyrkiet. Så spurgte 
jeg, hvordan den så ud, og han svarede, at den nok var mere 
i den tyrkiske stil. Jeg kiggede rundt. Der var tyrkiske tæpper 
på gulvet, vi sad i en ’mande-sofa’, og på væggene hang 
billeder fra Mekka, Medina og Kabaen. ”Hvordan er den 
tyrkiske stil så?”, spurgte jeg, og han svarede, at der havde 
de ikke så mange ting. Og der var fliser på gulvet, for det er 
nemmere at gøre rent.”

Mark Vacher ved en del om indvandreres måde at bo på. Han har 
besøgt dem, siddet i deres stuer og hørt på deres historier. De 
har fortalt ham, at de ikke bor, som de gør i hjemlandet. De bor 
derimod i erindringen om hjemlandet. Og det er ikke ensbe-
tydende med, at de gerne vil tilbage, men derimod et udtryk for 
en længsel efter et sted at relatere sig til. Mark Vacher siger:

”Når man går ind og besøger de folk, der bor i den almene 
sektor, så møder man folk, der bor – ikke somalisk, ikke 
pakistansk, ikke polsk – men diasporisk. Det vil sige, at de har 
deres identitet rettet mod noget, som var engang.”

til eksamen med ukendt censor
De fleste indvandrere vender sig derfor indad og gemmer sig 
i deres længsel efter hjemlandet. Og det er der en god grund 
til, siger Mark Vacher.

”Når danskere går i skole, så ved de godt, hvem der skal 
bedømme dem, når de går til eksamen: Det er en lille udvalgt 
skare af specialister inden for det fag, det drejer sig om. 
Sådan er det ikke, når man er indvandrer – så kan alle sætte 
spørgsmålstegn ved det, man laver. Det er som at være til 
eksamen med ukendt censor. Det har den konsekvens, at når 

de kommer hjem efter at have været ude i det offentlige rum, 
hvor folk vurderer dem hele tiden, så har de altså lyst til at lukke 
døren og holde fri fra Danmark,” lyder det fra antropologen.

boligen som identitetsskaber
Der er en grund til, at danskerne elsker gør-det-selv. Når man 
gør noget selv, fortæller man nemlig noget om sin identitet.

”Danskere skriver deres identitet med vinkelslibere, brosten 
og trykimprægneret træ. SILVAN eksploderer som ind i 
helvede,” lyder det fra Mark Vacher. Han tilføjer:

Hvis identitet er det, man gør, så bliver indvandrernes boliger 
vigtige. For det er i boligen, de udfolder sig og bliver synlige. 
Men kigger man sig om i de fleste almene boligopgange, ser 
man ingen tegn.

sprækker i betonen efterlyses
Mark Vacher har en løsning på problemet: Skab sprækker i 
den beton, som er så altoverskyggende i de danske ghettoer:

”Beton er jo fuldstændig impenetrabelt. Og hvorfor er det det? 
Da det blev bygget, var Danmark overvejende et produktions-
samfund, hvor folk gik på arbejde og kom hjem og slappede af 
i lejligheden. Det var det gode liv. Dengang var lejlighederne 
fede, fordi man ikke behøvede at gøre noget ved dem. De fun-
gerede bare. I dag er der større krav til det gode liv. Man skal 
kunne skære igennem betonen og lave sine egne tegn. Som 
det er nu, lever det slet ikke op til nutidens og hverdagens 
idé om børnefamilier. Derfor må vi rykke ved de parametre 
og skabe de sprækker i betonen, som er så vigtige for vores 
identitet,” afslutter Mark Vacher.

”De eneste tegn, der findes i de danske ghettoer, er forfald. Alle døre er ens, ingen udstiller sig 
selv. Man vender sig væk fra det danske samfund og gemmer sig i en drøm om dét, der var.”

Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning
I 2007 finansierede Realdania en antropologisk undersøgelse af flygtninge/indvandreres boligforhold i den almene boligsektor. 

Undersøgelsen har resulteret i pjecen ’Tegn der overskrider’, hvori Mark Vacher kommer med nogle konkrete bud på, hvordan  
oplevelsen af opgange, udearealer og hele boligområder kan ændres ved at tilføre individuelle og personlige tegn og symboler. 

[Diaspora] 
Direkte oversat betyder ordet ’spredning’. 
Udtrykket bliver brugt om et folk eller en 
befolkningsgruppe, der frivilligt eller ufrivilligt 
lever udenfor hjemlandet.

Hørt i debatten

”I skulle få lov til at stå med en lille håndbore-
maskine og sætte en PH-lampe op i et betonloft! 
Det er jo umuligt!”



Thomas Herzog
Thomas Herzog er den arkitekt, som frem for nogen har udviklet boligbyggeriet med 
lige stor vægt på arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og produktudvikling. Det er 
karakteristisk for Herzogs arbejder, at der altid skabes helhed og fornyelse netop ved 
at bringe kompetencer sammen fra flere felter. Thomas Herzog har modtaget talrige 
internationale arkitekturpriser for sine mange byggerier, bl.a. Den Grønne Nål fra 
Danske Arkitekters Landsforbund.

Rolf Andersson om Thomas Herzog: ”Thomas Herzog har brugt hele sit liv på at arbejde 
med bæredygtighed – forstået som en stor omsorg for økologi og energibesparelser, 
men også i en stor respekt for at lave steder, hvor mennesker kan bo. En meget discipli-
neret arkitekt, som også tegner huse, der kan bygges for penge – og på den måde er det 
jo interessant arbejde.”

Målet med magnetboligerne er at give beboerne og boligområderne et vitamintilskud. 
Der skal være samspil mellem de bymæssige kvaliteter og de mennesker, der vælger 
at bo i de nye almene boliger. Ambitionen er at skabe en positiv social udvikling, hvor 
beboerne engagerer sig i nye netværk og udnytter det råderum, de muligheder og den 
mangfoldighed, som helt naturligt opstår i bydelen.

Ét af kendetegnene ved magnetboligerne på Frederiksberg bliver et stort fællesareal.

”Vi har tonsvis af fællesarealer i den almene sektor. Administrativt set har vi nemlig alle 
sammen en drøm om det store fællesskab. Problemet er bare, at ingen bruger dem. Men 
på trods af det vil vi alligevel prøve at lave fællesarealer. Og for at sikre os, at de bliver 
brugt, lægger vi noget af boligens areal ned i tilknytning til fællesarealet. Man har altså 
en privatbolig oppe i etagerne, men også et rum nede i et fællesareal, hvor folk kan gå 
forbi og kigge ind – og måske undres, mødes og træffes,” forklarer byggechefen for KAB, 
Rolf Andersson.

Der er flere indfaldsvinkler til den menneskelige faktor i de almene 
boligområder. De mest belastede af slagsen trænger især til et bedre 
og mere positivt samspil naboerne imellem. Byggechef hos KAB, Rolf 
Andersson, fortalte om de såkaldte ’magnetboliger’, som handler om 
at tiltrække beboere, der kan styrke den sociale balance og modvirke 
konflikter i et boligområde.

Fakta om Magnetboligerne 

Magnetboligprojektet er udviklet omkring tre hovedspørgsmål:

- Hvilke beboerkvaliteter kan i særlig grad være med til at udvikle et bestemt boligområde? 
- Hvilken type boligønsker har den identificerede beboergruppe? 
- Hvordan omsætter man disse ønsker til konkret arkitektur, så man kan tiltrække de ønskede beboere?

Målet er at udvikle og afprøve et redskab, der kan anvendes til yderligere at kvalificere den konkrete planlægningsproces og danne 
grundlag for byggeprogrammet. Projektet er påbegyndt i 2006 og forventes færdigbygget i 2009.

Samarbejdspartnere
Magnetboligprojektet er under udvikling, foreløbigt i et samarbejde mellem Frederiksberg forenede Boligselskaber, Statens Bygge-
forskningsinstitut (SBi), Kunstakademiets Arkitektskole og KAB. Projektet gennemføres med støtte fra Realdania.

Magnetiske 
boliger

”Måske skal man prøve at kigge på 
lokal området, når man skal bygge i et 

infill. Man skal se på, hvad området 
har brug for. Hvis man nu kan få fat i de 

mennesker, som kunne gøre området 
mere attraktivt og mere interessant, så 

var det vel det, man kunne bruge den 
almene sektor til. Vi skal jo ikke tjene 

penge på det. Vi skal huse dem, der har 
brug for at blive huset et konkret sted. 

Det er den beskedne ambition i det.”
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Én ting er teori, en anden er praksis. Debatdagens deltagere måtte gribe i egen barm og både kigge indad og fremad. 
For når snakken forstummer, og hverdagen står for døren, hvordan står det så egentlig til med troen på en attraktiv 
almen boligsektor? Her ses resultaterne af dagens afstemninger.  

Svar på tiltale

Efter din ærlige mening: Er indretningen af en typisk almen bolig for kedelig? (Procent)

Ja 63

Nej 34

Ved ikke 3

Vil flere beboere engagere sig i den almene boligsektor, hvis man relancerer de gode gamle ideologier? (Procent)

Ja 41

Nej 55

Ved ikke 4

koMMentar: Kommunikationsekspert Sune Bang: “Der er brug for et offensivt bud på, hvilken rolle den almene 
boligsektor spiller i det danske samfund for at udløse potentialet af engagement og energi, som ligger blandt bebo-
erne. Og her skal man ikke undervurdere styrken i fællesskabsfundamentet, som almene boliger er baseret på, som 
et alternativ til ejer- og lejerboligers individualistiske form.”

Er det korrekt at betegne betonbyggeriet som en visionær kulturarv? (Procent)

Ja 63

Nej 32

Ved ikke 6

koMMentar: Antropolog Mark Vacher: “Nationalmuseet kunne passende reservere en plads til udstilling af et 
betonelement. De har jo udstillet stenalderhuler, vikingehuse og bondestuer i umindelige tider, så hvorfor ikke også 
et betonelement? Hvis man ser det som en tidslomme i forhold til, hvordan man bor på et givent tidspunkt, så er 
betonbyggeriet en visionær kulturarv.”

Bliver det ildsjælene, der kommer til at redde den almene sektor? (Procent)

Ja 38

Nej 53

Ved ikke 9

koMMentar: Arkitekt Gitte Juul: “Hvis en ildsjæl defineres som en Klodshans-figur, som arbejder i det performa-
tive felt, hvor der skabes platforme for lokal aktivitet, samarbejde samt stimulering af individuelle og kollektive 
handlinger, vil den almene boligsektor kunne gå en lys fremtid i møde. Til en start kunne den almene boligsektor kaste 
håret ud af tårnet, så de ildsjæle, der måtte lægge vejen forbi, kunne opdage, at der er nogen, som vil reddes.”
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Kommunikationsekspert Sune Bang fra Propaganda McCann mener, man skal tænke gammelt frem for 
nyt, hvis man vil overleve i den almene boligsektor. Skal imaget reddes, må man lægge sig i offensiven 
og selv sætte dagsordenen.

Der var engang  
en god historie

Debatdagen tog en drejning, da programmets sidste oplægs-
holdere gik på scenen. Pludselig blev det impenetrable beton for-
herliget, og positive ord blev knyttet til hele den almene boligkultur. 

”Man skal selv skabe dagsordenen. Kom med historier, som 
er mere interessante end dem, der bliver fortalt! Det almene 
boligbyggeri er opstået på baggrund af nogle værdier, som 
vores samfund i dag er i underskud af. Det ligger lige for; det 
skal bare kommunikeres,” siger Sune Bang.

Man er, hvad man fortæller
Negative ord som ghetto, kriminalitet, ressourcesvag, nedslidt 
og beton er ord, som typisk forbindes med alment boligbyggeri. 
Men sektoren kan selv gøre noget for at ændre det image.

”Kombineret med fraværet af egen kommunikation kan det 
ikke ende anderledes, end at ens skæbne er overladt til de 
historier, der bliver skabt. Når man tager i betragtning, hvor 
mange mennesker der bor i alment boligbyggeri, så er der 
mange positive historier, der bare venter på at blive fortalt,” 
lyder det fra kommunikationseksperten.

gode gamle dyder
De mange positive historier udspringer alle af historien om de 
gode gamle dyder. Det er hér, det almene boligbyggeri virkelig 
kan trænge igennem. 

”Hele grundlaget for alment boligbyggeri: beboer demokratiet, 
fællesskabet, sammenholdet, det sociale – det er en fanta-

stisk historie. Den er der, den ligger der – den skal bare foldes 
ud og kommunikeres,” siger Sune Bang fra Propaganda Mc-
Cann og tilføjer, at tiden nu er til, at vi pudser arvesølvet af: 

”Alment boligbyggeri er vor tids kollektiv. Fællesskabs-
følelsen er en mangelvare i vores samfund, og derfor er der 
en efterspørgsel efter det. I almene boliger er der en masse 
sociale aktivi teter; der er en masse fællesområder og dermed 
kreative muligheder. Her får du noget, du ikke får andre steder: 
børnepasning, lektiehjælp, sportsarrangementer, væresteder, 
kreative muligheder, fester, ældrekorps osv. Der er en høj grad 
af tilhørsforhold,” lyder det fra Sune Bang.

spread the word
Men det er ikke tilstrækkeligt at have en god historie. Den skal 
også spredes. Derfor er det vigtigt, at den almene boligsektor 
sørger for, at historierne får presseomtale i de landsdækkende 
medier. Men historierne skal også leve lokalt. 

”Det drejer sig om, at man genfinder den sjæl, der var – og dyrker 
den på alle mulige og umulige måder. Historien skal kommuni-
keres meget ensrettet. Den skal bakkes op hele vejen rundt – 
organ isatorisk, kontraktligt, politisk, erhvervsmæssigt, arkitekto-
nisk, kommunalt osv.,” siger Sune Bang og afslutter med ordene:

”Invitér presse og naboer, så de kan fortælle historierne videre 
til andre. Når først den positive spiral er sat i gang, så vokser 
mulighederne for at skabe identitet og initiativ.” 

Hørt i debatten

“Vi fortæller, hvor mange fucking 
boliger vi har, og hvilket materiale de 
er bygget af. Der er en langt bedre 
historie at fortælle – nemlig den om, 
hvilke mennesker, der bor hos os, og 
hvilke problemer vi løser for dem. 
Historier om mennesker sælger langt 
bedre end historier om spær, beton 
og byplaner.”



Arkitekten Jens Bager kan godt lide beton. 
Han mener ikke, den moder nistiske arkitek-
tur har fortjent sit blakkede eftermæle. På 
debat dagen fik Almen Bolig forums medlem-
mer et kig ind i en passioneret verden med 
bulder, brag og beton. 

God, bedre, beton

til daglig har Jens bager til huse i Århus sammen med de 
to andre arkitekter Rasmus Therkildsen og Søren Leth. Deres 
interesse for betonbyggeri opstod ved en tilfældighed.

”Vi undrede os over, at alle de her moderne vartegn i byen på 
én eller anden måde var røget i glemslen. Ja, vi undrede os 
over, hvorfor alle arkitekter havde så travlt med at pakke alle 
betonstrukturerne ind i lærketræ og glas,” fortæller Jens Bager.

Interessen var så glødende, at den resulterede i en udstilling 
om faderen til meget af det århusianske betonbyggeri. Det 
viste sig nemlig, at en lang række af disse bygninger er tegnet 
af nu afdøde arkitekt Knud Blach Petersen. 

”Man kan se Knud Blach Petersen som det skifte, der kommer 
i efterkrigstiden, hvor man for alvor begynder at skulle løse de 

store globale problematikker: boligmangel, trafik i byerne – og 
de nye fænomeners pres på de historiske byer. Alligevel fik 
man stort set ingenting frem, hvis man googlede ham for et 
par år siden. Vi snakker om en arkitekturperiode, som nær-
mest er slettet,” lyder det fra århusarkitekten. 

en visionær kulturarv
Ifølge Jens Bager bør vi betragte betonbyggeriet ud fra et 
arkitekturhistorisk perspektiv. 

”Vi er efterhånden kommet på så lang afstand af betonbyg-
gerierne, at man begynder at diskutere, om de faktisk er 
historiske byggerier. Lad det grimme eftermæle falde, og lad 
os i stedet begynde at kigge på dem i et andet perspektiv. Lad 
os se dem i et historisk lys og fokusere på de samfundsmæs-
sige baggrunde for, hvorfor der blev bygget så hurtigt og så 

Hørt i debatten

”Landsbyggefonden har nu passeret 25 mia. kr. i 
renovering af de her huse, som I synes er smukke, 
men som desværre ikke var bygget til at stå ude 
om natten.”

Arkitekterne Rasmus Therkildsen (tv) og 
Jens Bager fra Århus.
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Hørt i debatten

”Samfundet blev rigere og rigere, og vi fik råd 
til mere og mere. Dermed fik vi frihed til at 
vælge, og så valgte vi noget andet. Så stod vi 
tilbage med de her bebyggelser, som skulle løse 
en opgave, der slet ikke kom, og som en økono-
misk udvikling ændrede fuldstændig.” 

Rasmus Therkildsen, Søren Leth og Jens Bagers hyldestudstilling til Knud Bach Petersen ’Tresserbeton 
med kærlighed og fremtidsdrømme’ blev vist i Bygningskulturens Hus i København i foråret 2008.

meget. Vi synes, det kunne være interessant at kalde det for 
en visionær kulturarv. Det er nemlig en tid præget af store 
visioner,” siger Jens Bager. 

I stedet for enten af rive bygningerne ned eller pynte dem 
med glas og lærketræ, foreslår Jens Bager i stedet en revitali-
sering. Han eksemplificerer med historien om et betoncampus 
uden for Utrech. Hér har man brugt arven fra betonen som en 
aktiv medspiller:

”Planlæggerne, der står bag, siger: ”Denne her by er ligesom 
mennesker. Nogle er grimme, nogle er smukke – sådan er 
bygninger også!”. Betonen er blot tænkt som en collage af 
mange forskellige typer arkitektur, mange forskellige former 
og farver,” siger Jens Bager. 

kære beton – op med humøret!
Jens Bager og hans to arkitektkolleger mener, man bør tænke 
bedre om periodens arkitektur og se betonen som en kvalitet i 
stedet for som en modstand. 

”Dét, der i virkeligheden er udfordringen i de her byggerier, 
det er skalaen. Hvis man sætter lidt ovenpå eller udenpå, 
så er det ikke dét, der batter – man bliver nødt til at tænke 
stort. Og det bliver nødt til at ske i sammenhæng med nogle 
mentale kvarterløft, hvor man ændrer hele identiteten for 
området. Hvis man bliver ved med at kalde betonen grå og 
grim, så kommer man ikke langt med at få løftet områderne,” 
lyder det afsluttende fra arkitekt Jens Bager.

Øverst: Gellerupparken
Nederst: Kløvermarken
Arkitekt Knud Blach Petersen 
Foto: Nicky Bonne
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vidste du, at …

•  Almen Boligforum er en del af Realdania Medlemsdebat, der fremmer viden og debat om det byggede miljø

•  Mere end 900 personer er engagerede i Realdania Medlemsdebats aktiviteter

•  Øvrige debatfora er Byudviklingsforum, Ejerboligforum, Erhvervsforum, Landbrugsforum og Privat Boligforum 

•  næste debatmøde i almen boligforum finder sted fredag den 27. marts 2009

Realdania Medlemsdebat    Nicolai Eigtveds Gade 28   1402 København K
T: 70 11 66 66    F: 32 88 52 97    medlemsdebat@realdania.dk    www.realdania.dk

vi har brug for din mening!

Realdania støtter blandt andet: Miljø- og energirigtig byggeri og drift i den almene boligsektor
Det almene boligselskab, Domea, vil, i samarbejde med en række andre 
almene boligorganisationer, udvikle og formidle en værktøjskasse til den 
almene sektor omkring miljøforbedringer i den almene sektors byggeri og drift. 
Værktøjskassen skal være internetbaseret og vil blive løbende opdateret i 
projektperioden.

Målgruppen er det almene byggeri og i denne sammenhæng inddrages andre 
almennyttige boligselskaber, der deltager i netværket AlmenNet.

Der fokuseres på tre gennemgående temaer igennem alle faser:
•	 Ressourceforbrug	(el,	vand,	varme)
•	 Den	indirekte	miljøpåvirkning	(Kemikalier,	udearealer,	affald	mv.)
•	 Den	direkte	miljøpåvirkning	(støj,	emissioner	fra	luften,	indeklima	mv.)

Se mere på www.almennet.dk (projekt AlmenProjekt 19)

Uddannelse og læring med effekt i organisationer og boliger
Et forprojekt, som har til formål at skabe grundlaget for et større initiativ med 
fokus på hvordan man gennem en aktiv uddannelses-, lærings- og videnfor-
midlingsstrategi kan skabe udvikling og forandring i det almene byggeri. Det 
handler bl.a. om at professionalisere gennemførelsen af forsøgs- og demon-
strationsprojekter og tilrettelægge en virkningsfuld lærings- og implementer-
ingsstrategi i forlængelse heraf.

Forprojektet omfatter følgende tre hovedpunkter:
•	 Udvikling	af	uddannelse	og	kurser
•	 Udbygning	af	kompetencer	og	læringsstrategier	i	boligorganisationer
•	 Læring,	formidling	og	implementering	af	erfaringer	fra	forsøgsbyggerier	

som ny projektlederkompetence i boligorganisationerne

Se mere på www.almennet.dk (projekt AlmenProjekt 23)


