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Danmarks almene boliger  

Uddrag af bogen Danmarks almene boliger (2012)  

Introduktion  

af Jannie Rosenberg Bendsen  

  

Boligbyggeri er en væsentlig del af dansk arkitektur- og kulturhistorie. Vores boliger afspejler 

tidsperioden de blev bygget i, og de fortæller om samtidens værdier og forestillinger om det 

gode liv, og hvilke rammer dette skal have. Vores måder at bo på, og måden vi bruger vores 

boliger på har gennem historien forandret sig. Vores drømme, krav og forventninger til boli-

gen er i konstant udvikling i takt med, at det omgivende samfund ændrer sig.  

  

 For de fleste mennesker har det stor betydning, hvor og hvordan vi bor, fordi boligen er med 

til at skabe de nødvendige og grundlæggende bygningsmæssige rammer for vores liv. Men de 

færreste af os ved, hvorfor vores boliger ser ud som de gør, hvilke intentioner arkitekten 

havde med udformningen og indretningen af boligen samt hvilke (arkitektur-)historiske og 

samfundsmæssige betingelser arkitekten har arbejdet under.   Danmarks almene boliger 

handler om danske almene boliger med et særligt fokus på arkitekturen. De almene boliger 

udgør næsten en femtedel af den samlede danske bygningsmasse og huser ca. 1.000.000 

danskere. Set i et internationalt lys har vi i Danmark en usædvanlig høj arkitektonisk kvalitet i 

det almene boligbyggeri, og blandt de almene bebyggelser finder man nogle af de bedste bo-

ligbyggerier i dansk arkitekturhistorie. Bebyggelserne i nærværende bog udgør således en 

central del af vores kulturarv.  

  

 Bogen bliver indledt af to artikler af henholdsvis politisk kommentator Hans Engell og arkitekt 

og forfatter Olaf Lind. I sin artikel, ’Almene boliger – En vigtig del af den danske model’, for-

tæller Hans Engell om den almene boligsektors betydning for det danske samfund og ikke 

mindst for løsningen af boligsociale udfordringer. Olaf Lind kigger i sin artikel, ’Almen dansk 

boligarkitektur – En symbiose’ på den almene sektor fra et arkitektonisk perspektiv og for-

tæller desuden om den tætte forbindelse mellem arkitekter, staten og boligselskaberne.  

  

 Derefter følger historien om de almene boligers arkitektoniske udvikling i det 20. og 21. år-

hundrede som vi fortæller gennem 30 byggede eksempler og én bebyggelse under opførelse. 

De i alt 31 bygningsværker viser et bredt udvalg af almene bebyggelser valgt ud fra forskellige 

kriterier. Først og fremmest afspejler bygningsværkerne i bogen et ønske om at vise bygge-

rier fra forskellige dele af landet. Der vil givetvis være nogle læsere, der fra et arkitekturhi-

storisk perspektiv vil savne enkelte bebyggelser, men vi har prioriteret at komme omkring i 

Danmark, uden dog på noget tidspunkt at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.   

  

 Som det vil fremgå af den videre læsning, er nogle af bebyggelserne arkitektoniske perler: De 

var de første af deres slags i Danmark og tegnet af nogle af landets fremmeste arkitekter. 
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Andre har levet et mere anonymt liv, de er hverken tegnet af en kendt arkitekt eller optræder 

jævnligt i arkitekturhistorierne, men ikke desto mindre har de kvaliteter, der gør dem værd at 

omtale i denne bog.  

  

 Derudover har vi prioriteret at medtage en blanding af forskellige typer af bebyggelser, hvil-

ket betyder, at man som læser vil kunne læse om etage-, rækkehus-, højhus- samt enfamilie-

bebyggelser.   Vi er klar over, at historien om de danske almene boliger ikke altid er rosenrød. 

Som det fremgår, har vi valgt enkelte bebyggelser, hvor enten den arkitektoniske eller bygge-

tekniske kvalitet i dag kan diskuteres. Når vi alligevel har inkluderet dem i bogen, er det et ud-

tryk for, at de i samtiden på en eller anden måde var nyskabende og i dag fortæller os om ar-

kitekterne og boligselskabernes vilje til at gå nye og uprøvede veje.   

  

 De 31 bygningsværker bliver præsenteret kronologisk efter det år, hvor opførelsen er be-

gyndt frem for afslutningen. For overblikkets skyld har vi inddelt bogen i tre dele med hver 

deres tidslinje over de vigtigste boligpolitiske begivenheder. Inddelingen dækker i grove træk 

over begyndelsen, hvor de første almene bebyggelser bliver opført. Derefter følger en peri-

ode med såvel videreudvikling af idéerne fra 1930’erne som industrialiseringen af byggeriet. 

Afslutningsvis dækker den sidste periode over den nærmeste fortid og nutiden, hvor bære-

dygtighed, fremtidssikring og renovering står på dagsordenen.   De omtalte eksempler i bo-

gen er langt fra udtømmende, der kunne være andre og langt flere eksempler, men pladsen 

har været begrænset, så betragt bogens udvalgte værker som et bud på et repræsentativt 

udsnit af Danmarks almene boliger.   

  

Boligbevægelse, lys og luft  

Den høje arkitektoniske kvalitet i det almene boligbyggeri hænger sammen med, at der i Dan-

mark siden begyndelsen af det 20. århundrede har været tradition for, at de bedste arkitekter 

har arbejdet tæt sammen med boligselskaberne for at forene social ansvarlighed og faglig 

kvalitetsbevidsthed. Alliancer mellem progressive arkitekter og boligselskaber har været reg-

len frem for undtagelsen som i andre europæiske lande.   

  

I begyndelsen var ambitionen at sikre samfundets stabilitet ved at give arbejdere bedre livs-

vilkår og boligforhold. Man drømte om sunde og rene byer uden forurening, hvor boligerne var 

gode for beboernes sundhed og udearealerne bød på sollys og frisk luft. I de større byer som 

København og Aarhus var der stor mangel på boliger og i takt med stiftelsen af de første al-

mene boligselskaber omkring 1920 bliver de almene boliger et middel til både at mindske bo-

ligmanglen og sikre bedre boligforhold.  

  

 Den altdominerende boligtype i København var karréen, der siden sidste halvdel af det 19. 

århundrede stort set var uændret. Påvirket af udenlandske arkitektoniske strømninger og en 

stigende bevidsthed om betydningen af gode og ikke mindst sunde boligforhold begyndte 

arkitekterne langsomt at åbne karrébebyggelserne op: Først med store, åbne og 
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sammenhængende gårdrum uden side- og baghuse, derefter gjorde de gårdrummet direkte 

tilgængeligt fra gaden, for til sidst at opløse karréen helt til fritliggende parallelle stokke. 

Hensigten var at få en bedre orientering af lejlighederne mod sollyset, så de fik mere lys og 

luft samt at erstatte de mørke baggårde med grønne områder. Derudover fik lejlighederne 

også altaner, der sørgede for direkte adgang til det fri, og større vinduesarealer sikrede rige-

ligt med lys og mulighed for frisk luft i lejlighederne.  

  

 Arkitekterne var omkring 1915 optaget af klassicismens formsprog. På samme tid, som de 

danske arkitekter dyrkede det klassicistiske formsprog, udviklede arkitekturen sig med ri-

vende hastighed især i Centraleuropa. De forkastede fortidens stilarter og stræbte efter at 

bygge huse, der var -funktionelle, hvor formen fulgte funktionen, og – ifølge dem – unødven-

dige dekorationer forsvandt fra facaderne. Boligerne skulle nu være logiske, rationelle og for-

nuftige.   

  

 Idéerne bag den europæiske modernisme når for alvor danske arkitekter i sidste halvdel af 

1920’erne, men den internationale stil blev tilpasset det danske klima og de forhåndenvæ-

rende materialer som for eksempel mursten. 2. Verdenskrig forstærkede denne tendens på 

grund af materialemangel og fortsatte langt op i det 20. århundrede.  

  

 For etageejendommen fik klassicismens sans for det ensartede og rytmiske en afgørende 

betydning. Facaderne mod gaden blev strenge og præcise, og næsten alle dekorationer for-

svandt. Tidens strenge krav til den ensartede og taktfaste inddeling af facaden var ikke altid 

en fordel i indretningen af lejlighederne, hvor værelsernes størrelser nogle gange blev be-

stemt efter vinduesinddelingen på facaden frem for hensyn til den praktiske anvendelse. I 

midten af 1940’erne ændrede hensynet sig så småt til fordel for indretningen af boligen og i 

efterkrigstiden blev arkitekterne mere og mere optaget af at indrette boligerne på den mest 

hensigtsmæssige måde uden dog at miste interessen for den ydre fremtoning.   Ensartethe-

den, den rytmiske gentagelse og de simple former kom ikke kun etagebyggeriet til gode. Peri-

oden bød også på en nyfortolkning af det lille danske enetages købstadshus, der bliver til 

rækkehuset, som vi kender det i dag. Et af de nye aspekter ved rækkehuset som boligform i 

modsætning til købstadshuset var orienteringen efter lyset og de små private haver, som 

Bakkehusene i København blev et godt eksempel på.  

  

Boligmangel, industrialisering og krise  

Årene efter afslutningen på 2. Verdenskrig var præget af stor boligmangel, der på trods af 

igangsættelsen af et massivt boligbyggeri, først var nogenlunde under kontrol i midten af 

1960’erne. I efterkrigsårene og de følgende årtier udgjorde det almene boligbyggeri en stor 

del af nybyggeriet. Staten havde en plan om, at det almene boligbyggeri skulle skubbe den 

danske økonomi i gang og dermed danskerne ud af elendigheden, der herskede i årene efter 

krigen.   
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 I begyndelsen af 1950’erne kom der forsigtige fornyelser af traditionen inden for boligbygge-

riet. Nye boligformer skød frem. I det ydre blev bebyggelsesplanerne og hustyperne varieret i 

et hidtil uset omfang. Blok- og stokbebyggelserne, der var blevet populære i 1930’erne, blev 

afløst af parkbebyggelser, der i højere grad end tidligere var tilpasset landskabet og omgivel-

serne, hvor man byggede. Det var også i efterkrigstiden, at Danmark med København som 

foregangsby fik sine første højhusbebyggelser, men det lavere etagebyggeri var trods alt 

stadig det mest udbredte.  

  

 I det indre begyndte arkitekterne at indrette boligen på nye måder efter tidens krav til en 

moderne bolig. Siden 1930’erne var der en stigende interesse blandt arkitekterne til at ændre 

på boligstandarden og få skabt en mere hensigtsmæssig indretning og designe møbler, der 

passede til små lejligheder.   

  

 1950’erne bliver i dansk arkitektur regnet for at være en guldalder. Arkitektonisk var boligbe-

byggelserne fra begyndelsen af 1950’erne og frem en blanding af tradition og fornyelse i ma-

terialebrug, form og funktion. Perioden var stilmæssigt præget af idéerne fra den internatio-

nale modernisme, men tilpasset de danske klimaforhold og materialer. Murstensbyggeriet var 

præget af enkelhed, stringens, men dog imødekommende, funktionalitet, fine håndværksde-

taljer som mønstre i murværket og dekorationer, der har en funktion for eksempel vinduer.  

  

 En af de helt centrale nyskabelser i efterkrigstidens almene byggeri var den begyndende in-

dustrialisering. Kravet om store mængder af nye boliger i efterkrigsårene medførte et øget 

behov for standardisering i byggeriet. I byggebranchen var man afhængig af håndværkere, 

især murerne udgjorde en stor andel af byggeudgifterne, men det handlede ikke kun om øko-

nomi. Manglen på uddannede håndværkere var ligeledes en stopklods for boligbyggeriet. 

Uden fornyelse i arbejdsgange var det ikke muligt at nå målet med opførelsen af de mange 

tusinde nye boliger, der var nødvendige. Det almennyttige boligbyggeris store volumen blev i 

1950’erne og i årene fremefter drivkraften for industrialiseringen og bebyggelserne blev 

gradvist større og større.   

  

 Industrialiseringen af byggeriet slog for alvor igennem i midten af 1960’erne og kom ikke kun 

til at påvirke arbejdsgangene på byggepladserne. Den satte også sine spor i arkitekturen. Det 

lykkedes at bygge de manglende boliger til en fornuftig pris, men i flere tilfælde havde det 

den konsekvens, at man gik på kompromis med både den arkitektoniske og byggetekniske 

kvalitet. Det har efterfølgende bevirket, at meget byggeri fra perioden har fået et dårligt ry 

og i mange tilfælde med rette.  

  

 I begyndelsen af 1970’erne ændrede den foretrukne boligtype sig endnu engang. Statens 

Byggeforskningsinstitut (SBi) udskrev i 1971 en konkurrence om tæt-lavt byggeri og i tiden 

efter blev små overskuelige bebyggelser, foranderlighed, variation og sammensathed, de 
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idealer arkitekterne stræbte efter. Ungdomsoprøret og nye samlivsformer havde sat deres 

præg på boligerne.  

  

 I midten af 1970’erne startede en omfattende krise i den vestlige verden, herunder også i 

Danmark. Den økonomiske vækst stagnerede og arbejdsløsheden voksede. Krisen kom også 

til at påvirke det almene boligbyggeri og ikke mindst byggebranchen. I 1973 toppede antallet 

af nyopførte almene boliger, for i begyndelsen af 1980’erne at ramme bunden. Til trods for et 

markant fald i nyopførte boliger stod det almene byggeri dog for en stor del af det samlede 

boligbyggeri i 1980’erne.  

  

Bæredygtighed, renovering og fremtidssikring  

Fra midten af 1970’erne begyndte de første byggerier, hvor arkitekterne bevidst arbejdede 

med at udvikle bæredygtige løsninger i boligerne, at dukke op. Gennem 1980’erne og især i 

1990’erne steg interessen for at udvikle bæredygtige boliger, hvor der blev eksperimenteret 

med brugen af materialer, indretning af boligens plan og den udvendige udformning af boli-

gen. I 1996 indbød det daværende Boligministerium sammen med KAB til en konkurrence om 

udviklingen af et økologisk boligbyggeri. Konkurrencen var et led i bestræbelserne på at 

fremme realiseringen af demonstrationsprojekter med fokus på bæredygtige løsninger, der 

kunne inspirere til fremtidige byggerier. Det er imidlertid først i begyndelsen af det 21. år-

hundrede, at vi i Danmark for alvor tager bæredygtighedsdiskussionen alvorligt. I dag går flere 

af de almene boligselskaber foran og byder på nye bæredygtige og energirigtige løsninger i de 

nyopførte boligbebyggelser. I løbet af 00’erne blev der i Danmark og især i København opført 

en del nye boliger, men den verdensomspændende finanskrise satte en stopper for nybygge-

riet. I dag er en væsentlig udfordring imidlertid heller ikke at få bygget tilstrækkeligt med nye 

almene boliger, men at få fremtidssikret den store masse af boliger, der blev opført i perio-

den fra 1940’erne og frem til midten af 1970’erne. Boligerne var moderne og tidssvarende, da 

de blev opført, men i dag er lejlighederne oftest for små, utidssvarende og dyre i vedligehol-

delse. De er bygget efter datidens standarder, men vores forventninger til boligen har æn-

dret sig, og i dag lever de ikke op til en moderne families behov eller krav til bolig.  

  

 I dag er det således ikke et påtrængende problem at skaffe lys og luft til lejlighederne. Der-

imod er udfordringen at udvikle koncepter for renovering af det almene byggeri, der bevarer 

de arkitektoniske kvaliteter, men som samtidig forbedrer indeklimaet, energiforbruget og 

tager hensyn til beboernes ønsker om en tidssvarende bolig – uanset indkomst og herkomst.   

  

 Langt ind i det 20. århundrede stod det almene boligbyggeri i spidsen for fornyelserne i og 

udviklingen af dansk boligarkitektur. De almene boligselskaber fortsætter i det 21. århundrede 

med at udvikle nye koncepter for de almene boliger som blandt andet omfatter præfabrikeret 

byggeri, hvilket konceptet AlmenBolig+ er et godt eksempel på. Huslejen i Almenbolig+ kon-

ceptet er lavere end i traditionelt alment nybyggeri, fordi beboerne selv skal klare renholdelse 

og vedligeholdelse i deres afdeling. Håbet er, at boligselskaberne med deres forskellige tiltag 
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ikke kun fastholder de nuværende beboere, men i endnu højere grad formår at tiltrække nye 

ressourcestærke beboere.   

  

Dansk arkitektur var i 1980’erne påvirket af postmodernismens til tider lemfældige omgang 

med motiver fra arkitekturhistorien. Retningen slår dog aldrig for alvor igennem i Danmark, 

men træk og motiver fra arkitekturhistorien dukker op i enkelte boligbebyggelser. 00’erne 

bliver derimod et vendepunkt for dansk arkitektur, hvor arkitekterne i stigende grad begynder 

at gå til arkitekturen på en ny måde. Nypragmatisme bliver retningen kaldt og påvirkningen af 

dansk arkitektur er så markant, at der i faglige kredse bliver talt om en revitalisering af dansk 

arkitektur. Udgangspunktet er en vilje til at forholde sig til virkeligheden og omgivelserne på 

en hidtil uset måde.   

  

 Som eksemplerne i bogen viser, er der blandt de almene boligbebyggelser mange arkitektoni-

ske højdepunkter. I godt og vel 100 år har det været afgørende for den danske arkitektstand 

at løse boligopgaver, hvor ressourcerne har været knappe.   De almene bebyggelser har væ-

ret en blanding af fornyelse og tradition. Det er sjældent, der er sket store revolutioner, men 

arkitekterne har løbende udfordret rammerne for boligbyggeriet, hvilket har medført, at det 

almene boligbyggeri har været en pioner inden for udviklingen af det danske byggeri. Langt op 

i det 20. århundrede er der blevet eksperimenteret med nye byggematerialer, nye produkti-

onsformer og -processer. Håbet må være, at udviklingen fortsætter i det 21. århundrede.  
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Almene boliger  

En vigtig del af den danske model  

Uddrag af bogen Danmarks almene boliger (2012)  

af Hans Engell  

  

Almene boliger i Danmark er landets største folkebevægelse. Boligbevægelsen har flere med-

lemmer end de politiske partier, græsrodsorganisationer, klubber og foreninger – tilsammen. 

Den almene boligsektor er ikke bare i dansk perspektiv en succeshistorie, men kan måle sig 

internationalt. Ikke engang vore nordiske nabo-lande Sverige og Norge kender præcis samme 

model.   

  

Den danske model  

Gennem mere end 150 år er det lykkedes at opbygge et boligsystem baseret på beboer-de-

mokrati og udstrakt selvregulering. Et system, hvor der er skaffet gode og sunde boliger til et 

milliontal af almindelige mennesker. I dag dækker den almene sektor omkring 20 % af bolig-

markedet, men skal løse 100 % af den boligsociale opgave. På den måde er den almene sektor 

blevet et uundværligt led i ’den danske model’, som kendetegnes af samarbejde, socialt an-

svar og folkeligt fællesskab. Og hvad skulle politikerne gøre uden den almene sektor?  Svaret 

findes ikke.  

  

 Når vi bruger udtrykket ’den danske model’, tænkes der som regel på det forhold, at løn- og 

arbejdsforhold på arbejdsmarkedet herhjemme fastsættes i kollektive overenskomster ind-

gået af arbejdsmarkedets parter og ikke gennem lovgivning som i mange andre lande i EU.  

Men den danske model er mere end det. Modellen forudsætter også et samspil mellem 

mange grupper i samfundet blandt andet om de sociale opgaver. Medvirkende til den danske 

models succes har også været det tætte samspil mellem de politiske partier og arbejdsmar-

kedets parter. Det politiske system kan være præget af hårde konfrontationer og blokdannel-

ser, men den danske politiske kultur er også kompromis-præget og afbalanceret. Denne sam-

arbejdskultur har ikke mindst de seneste år præget Folketinget og de politiske partiets hold-

ning til det arbejde, som udføres i den almene sektor.  

  

I boligaftalen i 2010 mellem VK-regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blev det 

fastslået, at ”den almene sektors formål er at løse boligsociale opgaver. Det skal ske ved, at 

sektoren stiller passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje 

samt tilvejebringer velfungerende boligområder med mangfoldighed og trivsel. Som led heri 

skal tendens til ghettoisering modvirkes så effektivt og i så vidt omfang som muligt. Bebo-

erne skal inddrages i driften og boligorganisationerne skal drives effektivt og forsvarligt. En-

delig skal nybyggeriet opføres i god kvalitet og boligerne skal løbende vedligeholdes og mo-

derniseres, så de lever op til nutidige krav til boligen, således at den almene boligsektors kon-

kurrenceevne styrkes”.  
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 Hallo, det var ellers noget af en mundfuld. Denne politisk fastsatte og meget ambitiøse mål-

sætning er siden fastholdt i efterfølgende boligforlig, som heldigvis er fulgt op af aftaler 

blandt andet vedrørende økonomi, omfanget af renovering og nybyggeri, som i de kommende 

mange år fortsat vil gøre den almene sektor til en meget stærk og vigtig aktør på det danske 

boligmarked.  

  

I det hele taget er holdningerne på Christiansborg til den almene sektor, især gennem de se-

neste år, blødt meget op. Fra de mere ideologisk prægede opfattelser og sammenstød er der 

i dag blandt politikerne – og i vælger-korpset – en anerkendelse af den indsats, som den al-

mene sektor udfører, og uden hvilken landet ville stå med meget store uløste problemer, 

blandt andet, når vi taler boliger til svage og særligt udsatte grupper. Også i forbindelse med 

integrationen af et betydeligt antal borgere af anden etnisk baggrund end den typisk danske 

spiller den almene sektor en helt afgørende rolle.  

  

De almene boligområder er særdeles velegnede, hvis man vil tage temperaturen på det dan-

ske velfærdssamfund. Går det godt i Danmark, kører det også i boligområderne. Står vi med 

et stigende pres for eksempel på grund af voksende ledighed, sociale problemer, ensomhed, 

misbrugsproblemer, uløste integrationsmæssige udfordringer, problemer i uddannelsessek-

toren (fungerer folkeskolen ikke, kan det for eksempel få alvorlige konsekvenser for integrati-

onen), mange enlige og mange ældre, politiets opgaver, ja, så kan det hele måles i boligområ-

derne. Der har gennem en del år været meget negativ fokus på integrationsindsatsen i Dan-

mark. Det er ikke retfærdigt, for rent faktisk er meget lykkedes særdeles fint, selv om der 

fortsat er store, uløste udfordringer.  

  

Men den boligsociale indsats har været med til at skabe de gode resultater. Tag bare dagin-

stitutionsområdet: I dag går næsten ligeså mange indvandrerbørn som etnisk danske børn i 

vuggestue, børnehave og dagpleje – henholdsvis 89 % og 94 % af de et- til femårige i 2010. På 

uddannelsesområdet stiger andelen af unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig 

oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse – det gælder både kvinder og 

mænd, selvom det særligt er kvinderne, som bidrager til den positive tendens. Det boligsoci-

ale arbejde kan tage sin del af æren for disse resultater.   

  

Politikere, boligbevægelse og medierne  

Dialogen mellem politikerne og boligbevægelsen har gennem årene varieret noget i stemme-

føring og nærhed. I disse år har den aldrig været bedre, hvilket helt klart er en af årsagerne til, 

at boligforliget fra 2011 blev båret igennem Folketinget med den bredeste politiske opbakning 

gennem det sidste halve århundrede. Både regeringspartierne (S, R og SF) og de borgerlige 

(V, DF, LA og K) stemte for. Kun Enhedslisten står uden for forliget, men yder i øvrigt fuld 

støtte til det arbejde, der udføres i den almene sektor. Så med andre ord er politikernes op-

bakning til indsatsen i boligområderne 100 %.  
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Denne markering skyldes flere ting: At Christiansborg er fuldt ud opmærksom på, at disse års 

store udfordringer ikke mindst i de særligt udsatte boligområder kræver en målrettet indsats. 

Slår den fejl, kan det få meget voldsomme negative samfundsmæssige konsekvenser.  Men 

også boligbevægelsen og BLs (Boligselskabernes Landsforening) pragmatiske tilgang til tin-

gene spiller en vigtig rolle. Alle kender boligbevægelsens historiske og værdimæssige ud-

gangspunkt som en del af en socialt engageret arbejderbevægelse. Men opgaven i dag er 

bredere: At blive set og hørt og som en moderne interesseorganisation skaffe lydhørhed på 

Christiansborg, i kommunerne, i medierne og blandt vælgerne for den almene sektors – og 

dermed beboernes – interesser.  

  

Boligbevægelsen må som andre interesseorganisationer professionelt og målrettet arbejde 

for at opnå indflydelse, uanset hvem der styrer på Slotsholmen eller i kommunerne. Det er på 

nogle måder blevet lettere, blandt andet på grund af den brede opbakning, men på andre 

sværere. Stadig færre politikere har en personlig erfaring om, hvordan livet leves i de almene 

boliger. Ved valget i 2007 var der blandt de valgte 179 MF’ere kun to, der havde adresse i en 

almen bolig. Efter valget i 2011 var det nul.   

  

Men betyder det noget, hvor politikerne bor? Svaret er, at det gør det. Det betyder noget, om 

de har et personligt kendskab til livet i boligområderne, om de har siddet i en afdelingsbesty-

relse, om de har egne erfaringer med de udfordringer, der dagligt møder bestyrelse og bebo-

ere i en afdeling. Det betyder noget, når politikerne skal behandle ny lovgivning, drøfte hand-

lingsplaner eller forholde sig til sektorens langsigtede udvikling.  

  

Samme udvikling gælder medierne. I dag har ingen dansk avis, radio- eller TV-station en bolig-

redaktion, som har ansvar for det boligpolitiske stof herunder den almene sektor. Der er mas-

ser af journalister, som beskæftiger sig med boligen, men som regel handler det om belå-

ningsregler, livsstil, boligindretning eller arkitektur.   

  

Den almene sektor kan, uanset at op mod en million danskere bor alment, ikke regne med, at 

forholdene i boligområderne mediemæssigt håndteres med konkret viden og indsigt. Jeg vil 

vædde på, at ud af 100 journalister er der ikke 10, der ved hvordan opførelsen af almene boli-

ger finansieres. Måske ikke engang fem. Der hviler dermed en betydelig informationsopgave 

på den almene sektor som helhed, på BL og de enkelte selskaber samt afdelinger.  

  

Til gengæld kan man glæde sig over, at mediernes fokus ikke længere kun er indstillet på pro-

blemer i de særligt udsatte områder, de såkaldte ‘ghettoområder’. Selskaberne har i dag en 

rigtig god regional mediedækning, som beretter om aktiviteter og innovation i boligområ-

derne. Samt på sektorens bidrag til samfundsøkonomien.    
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”Byggeri af almene boliger runder 14 mia. kr.” stod der på forsiden af dagbladet ’Børsen’ i fe-

bruar 2012 sammen med artikler, der fortalte, at ”mens det private byggeri og erhvervsbyg-

gerierne er gået i stå, sikrer byggeriet af tusindvis af almene boliger i øjeblikket liv i bygge-

branchen”, hvilket er svarende til over 13.000 jobs det pågældende år.  

  

Eller en anden positiv avishistorie, der handlede om, at en aftale om praktikpladser til unge i 

boligområderne mellem Dansk Byggeri og BL i 2011 er med til at sikre beskæftigelse til de 

unge, når der renoveres og nybygges. Mange tusinde unge mangler en ordinær praktikplads – 

og mange af dem bor i almene boliger.   

  

Blandt kommunalpolitikerne er indsigten i den almene boligsektors forhold større eller i hvert 

fald mere konkrete. De kender de lokale forhold og har de personlige relationer. De lokale poli-

tikere er som samtalepartnere en stadig vigtigere gruppe for den almene bolig-bevægelse 

blandt andet i forbindelse med styringsreformen, som i de kommende år skal styrke dialogen 

mellem kommune og selskaber i et forpligtende, gensidigt samarbejde. Det peger i retning af 

større selvstændighed og mere lokalt ansvar.  

  

Udfordringer  

I det hele taget vil de kommende år byde på masser af udvikling og intense udfordringer for 

boligbevægelsen. Det gælder blandt andet emner som:   

  

1. Et betydeligt behov for en forstærket renoveringsindsats med henblik på at gøre de ældre 

boliger mere tidssvarende både mht. størrelse, installationer, vedligeholdelse og energibe-

sparende investeringer. Det er en helt nødvendig opgave, hvis den almene sektor fortsat skal 

opleves som attraktiv og tidssvarende. Også vigtigt for at forhindre, at områder marginalise-

res. Trods den ekstraordinære indsats, politikerne besluttede med forligene i 2009 og 2011, er 

ventelisten til renovering lang. Og presset på finansieringen er stort. At gennemtygge hele 

finansieringen og huslejefastsættelsen i den almene sektor kan blive et af de kommende års 

mere vanskelige udfordringer.  

  

2. Indsatsen i de særligt udsatte områder vil fortsat kræve store ressourcer. Der er udviklet 

mange planer for områderne, men de skal også realiseres og testes.  

  

3. Der er fortsat behov for at bygge nye almene boliger herunder ældre- og plejeboliger samt 

flere ungdomsboliger.  

  

4. Der vil fortsat være debat om muligt salg af dele af den almene sektor. I forliget 2010 aftal-

tes at indføre en ny samlet salgsordning, der gør det muligt at sælge blokke og grunde i al-

mene selskaber. Et udgangspunkt skulle dog være, at beslutning om salg kræver enighed 

mellem kommune og boligforening, samt at et kvalificeret flertal af lejerne godkender salget, 

som skal kunne ske uden, der opstår tab. Den debat vil fortsætte, men det interessante er, at 
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diskussionen i dag handler mindre om ideologi, end om hvorvidt en kombination af almene 

udlejningsboliger med ejerboliger, private udlejningsboliger og andelsboliger kan bidrage til en 

mere balanceret beboersammensætning især i de særligt udsatte områder. Samtidig skulle 

salg af eventuelle ubenyttede arealer kunne bruges til at finansiere nye aktiviteter i det al-

mene selskab. Debatten er ikke enkel, for mange vil naturligvis holde fast i den klassiske mo-

del for den almene sektor, ligesom frasalg rejser spørgsmålet: Hvilke dele af den almene sek-

tor er det så, der sættes til salg? De mest attraktive boliger? Og hvad med resten? Og hvor-

dan vil det påvirke forpligtelsen til at løse de boligsociale opgaver?   

  

5. En særlig forpligtende opgave er fornyelsen af beboerdemokratiet, så det stadigt er aktivt 

og levende. Det er vigtigt at holde fokus på rekrutteringen, på mødeformerne og på en øget 

beboerinddragelse. At ’indfange’ nye talenter i afdelingerne og engagere dem i arbejdet. At 

formå at udvikle og forny mødeformerne uanset om det er bestyrelsen eller fælles medlems-

møder. Bestyrelserne har et stort ansvar med at klare de daglige, løbende sager. Det er dog 

også vigtigt, de tager sig tid til det mere ledelsesorienterede, fremtidige udfordringer, stra-

tegier for selskabet, hvordan styrker vi placeringen i lokalsamfundet?, kommer med indspark 

til styringsdialogen med kommunerne, tænker i lange baner, når det gælder boligområdernes 

fysiske udformning, imagekampagner til styrkelse af omdømmet i lokalsamfundet. Det er 

også afgørende, at grupper med anden etnisk baggrund, som måske er mindre interesserede 

i bestyrelsesarbejde og fælles aktiviteter, bliver inddraget. Det multietniske i boligområderne 

skal også slå stærkere igennem i for eksempel bestyrelses-sammensætningen.  

  

Der er kort sagt nok at se til.   

  

Og det er vel grundlæggende det, der kendetegner indsatsen i almene boliger i Danmark: Ud-

fordringer savnes aldrig. Arbejdet bliver aldrig færdigt. Hovedopgaven består: Gode, sunde og 

billige boliger til almindelige mennesker. 
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Da fællesskabet forsvandt 
Fra Fremtidsorientering 4/2001  

  

Individualismen er på fremmarch. Det er en nærliggende tanke at det sker på bekostning af 

fællesskabet, og mange begræder tabet af fællesskabsfølelse, loyalitet osv. Men går fælles-

skabet ud, når individualismen kommer ind? Eller antager det bare andre former?  

Af Birthe Linddal Hansen  

  

Mine børn, mit hus, min karriere, mine kvalifikationer, min fritid, min bil, min tid, min drøm, mit 

håb. Det er mit liv det drejer sig om, det er mig der bestemmer. Heldigvis, kan jeg ikke lide mo-

sten i bageriet kan jeg altid gå et andet sted hen. Takket være århundredets frisættelses-

kamp er det endelig blevet mig det handler om. Individualismen har sejret.  

  

Hvad er et fællesskab?  

Som moderne menneske på en sommerdag i et af verdens rigeste lande, er man først og 

fremmest sig selv. Sig selv på trods af, at man indgår i rammer som alle kan betegnes som 

fællesskab. Vi er en del af nationalstaten, arbejdspladsen, sportsklubben, lokalmiljøet, fami-

lien, den sociale orden osv. Alle disse fællesskaber indgår vi i, i en form for grupperinger. En 

gruppering som afgrænser mig og os i forhold til "de andre". Vi er "os", der er med til at skabe 

noget sammen. De andre er "dem", der ikke er med. Et fællesskab har som regel den indre 

logik, at det definerer sig i forhold til noget andet. I forståelsen fællesskab er indeholdt - ude-

lukkelse og eksklusion. Et fællesskab indeholder afgrænsning af andre fællesskaber - et fæl-

lesskab identificerer sig selv i forhold til det, det ikke er. Man er som regel solidarisk inden for 

det fællesskab man tilhører, men har svært ved at være solidarisk med folk som man ikke har 

noget til fælles med.  

Ser man på begrebet fællesskab - kan man med rette sige, at begrebet fællesskab i løbet af 

de seneste årtier er blevet væsentligt udfordret af en stadig stigende tendens til individuali-

sering.  

  

Fællesskabets udvikling 

I gamle dage var fællesskaber som regel forankret omkring følgende tre elementer: fælles 

aktivitet, mentalitet og lokalitet. Dette forhold har ændret sig - i dag findes mange fællesska-

ber, hvor man ikke nødvendigvis deler både mentalitet, aktivitet og lokalitet, men måske kun 

deler et eller to af de tre elementer. Hvis vi ser historisk på begrebet fællesskab, så hænger 

forståelsen af begrebet fællesskab i høj grad sammen med landbrugssamfundet, hvor langt 

størstedelen af befolkningen delte mentalitet, lokalitet og aktivitet inden for såvel landsby-

fællesskabet som inden for familien. Landbrugssamfundet var en samfundstype hvor folk 

socialiserede inden for egne rækker og hvor der var klare skel mellem de få forskellige 
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samfundsgrupper og fællesskab. Landbrugssamfundets fællesskab var karakteriseret af en 

lille grad af kompleksitet og divergens.   

 

Med industrisamfundet blev udbuddet af fællesskab stadig større, mere komplekst og diver-

gerende og man begyndte for alvor at kunne se hvorledes de nye former for fællesskab ikke 

længere var forankret omkring de tre grundelementer fælles aktivitet, lokalitet og mentalitet. 

Bevæger vi os videre op mod nutiden; informationssamfundet, bliver kompleksiteten af be-

grebet fællesskab endnu større.   

Rent historisk er der i det 20. århundrede sket meget i den omverden som fællesskaber kon-

stituerer sig i. Sociale relationer er ikke længere forankret i den lokale kontekst, tid og rum 

har fået nye dimensioner og det moderne menneske har fået valg- muligheder som for blot 

100 år siden var totalt utænkelige. For 100 år siden mødte Frede, Svend, Karen og Kristine 

måske 1000 eller 2000 forskellige mennesker gennem hele deres liv og det var ikke utænke-

ligt, at de kunne tælle de gange de havde været væk fra egnen på en hånd. Det moderne 

menneske år 2001 møder som den diametrale modsætning, måske 1000-2000 forskellige 

mennesker på en dag eller en uge. Prøv blot at tænke på, hvor mange forskellige mennesker 

fra forskellige steder i verden du mødte ved at se TV i går.   

 

Fællesskabets ændrede betingelser i det moderne samfund har kendte sociologer og moder-

nitetsteoretikere, (Tönnis, Weber og Habermas m.f.) gennem tiden set på med skeptiske 

øjne. Deres overordnede fælles tese var, at de nære fællesskaber vil få ringere betingelser i 

den moderne verden, hvilket vil resulteret i, at moderne fællesskaber vil blive mere rationelle 

og egocentriske end følelsesmæssige og solidariske. Sommerens debat om ensomme ældre 

og studerende underbygger tesen ligesom nedenstående nutidige citat fra den kendte ung-

domsredaktør Tine Bryld.  

"Den vestlige kultur er en kultur hvor grådighed og selvtægt for længst har fortrængt de fæl-

les visioner om et godt samfund. Hvor ensomhed og lavt selvværd præger de mange som ikke 

formår at leve op til et tilsyneladende altoverdøvende mantra i det vestlige samfund: at 

hæve sig over fællesskabet og blive stjerne i sit eget liv" Tine Bryld  

Denne artikel skal ikke gøre sig til dommer over fællesskabets udvikling som god eller dårlig, 

men blot prøve at fokusere på hvad fællesskab er i dag og hvorledes det kan se ud i fremti-

den.  

  

Nutidens fællesskab  

Nutidens fællesskab er ofte kun forankret i et af fællesskabets tre fundamentale elementer, 

hvilket giver begrebet fællesskab en anden rolle i det moderne samfund. Det bliver naturligt 

at være en del af fællesskaber som kun bygger på et af fællesskabets grundelementer. Man 

bevæger sig i fitnessklubber, hvor det eneste man har til fælles er aktiviteten - det at holde 

sig i form. Man har en omgangskreds af venner, hvor en fælles mentalitet er det eneste der 

knytter båndene. Ligesom at man i forhold til lokaliteten sjældent har noget som helst til fæl-

les, andet end at man bor i samme ejendom eller på samme villavej. Moderne fællesskab er 
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måske sjovere og mere varierende, men til gengæld svagere og mere flygtige - fordi de i langt 

højere grad baserer sig på valg end på en tvungen kontekst. Når man ikke møder sine fitness-

fæller ved den lokale købmand og når man i øvrigt ikke føler at man har andet til fælles med 

ham end work out, så bliver det fællesskab man har med vedkommende noget mere spinkelt, 

end hvis man også kunne hilse på ham over hækken hjemme på villavejen. De mindre spinkle 

fællesskaber kan dog samtidig være mindre problematiske -- da man ved at være en del af 

flere fællesskaber er mindre udsat for, at en enkelt problematik kan få store konsekvenser i 

ens liv.  

 

Nutidens fællesskaber bygger på valg. I år 2001 er man så lidt fysisk afhængig af andre, at 

ingen behøver indgå i fællesskab med folk de ikke har lyst til at være i stue med. Hr og Fru 

Danmark år 2001, har fået mulighed for at "vælge selv". Vælge hvilken uddannelse de vil have, 

hvor de vil bo, hvilke kulører de vil bære og om de vil være hetroseksuelle, buddhister, økolo-

ger, radikale eller Brøndby fans. De kan "vælge" om de vil have familie, være enlig far eller 

single for livstid. Man kan i nogen grad vælge fællesskab.  

 

Det moderne refleksive menneske kan surfe rundt mellem alverdens muligheder i såvel reality 

som i cyberspace. Livet er blevet en individuel rejse fra station til station, hvor hver station 

indeholder nye oplevelser og indtryk som lagres i ens personlige kapital. De mange besøg på 

forskellige stationer gør livsrejsen unik. De færreste vælger samme rejserute og dermed bli-

ver man mere og mere forskellig fra naboen - derfor bliver der færre livslange fællesskab. 

Man er konstant på vej, såvel mentalt som fysisk, og derfor forsvinder den livslange kontekst 

hvor fællesskaberne kan konstitueres. Nutidens fællesskab er mere differentieret end de var 

tidligere. Denne forskellighed giver ikke moderne fællesskaber bedre betingelser. Begrebet 

fællesskab indebærer jo, at man er fælles om at skabe noget samt at ekskludere dem som 

ikke er med til at skabe det fælles. Jo mere differentierede folk bliver, des ringere betingelser 

får fællesskabet.  

 

I det moderne samfund er det simpelthen blevet sværere at finde nogen som man har livsrej-

sen til fælles med. Hvis jeg tænker på min farmors generation født i begyndelsen af det 20. 

århundrede og hendes nære relationer til veninder, søskende og svigerinder- så var de alle 

sammen kvinder der havde levet og levede det samme liv som hende. De kom alle fra den ene 

halvdel af Fyn, de var alle vokset op på landet, de var alle gift med bønder, de havde alle gået 

til gymnastik i forsamlingshuset, de læste samme avis, de var alle blevet husmødre, og de 

talte alle om mandfolk, mad, haver og børn. Når jeg ser på mig selv; så er mine veninder op-

vokset under andre kår end jeg, min søster og jeg har oplevet vidt forskellige ting de sidste 10 

år, de kvinder jeg deler kontor med har en anden uddannelse end jeg, mine gruppe medlem-

mer fra universitet stemmer anderledes end jeg politisk og det er de færreste af de sociale 

relationer jeg har p.t. Som jeg havde for tre år siden og som jeg sikkert vil have om fem år. De 

kvinder som kom til min farmors begravelse, var kvinder hun stort set havde kendt hele deres 

liv, som barn, som ung, som mor, som kvinde og som gammel. Sammenligner jeg generation 
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1904 med generation 1974, kommer vi 1974 er nok til at møde mange tusind flere mennesker 

end gennemsnits kvinden årgang 1904. Men vi 1974ere kommer til at kende folk på en helt 

anden måde end årgang 1904. Det generelle livsforløb for en kvinde født 1904 foregik på en 

station, hvor de samme mennesker befandt sig i årevis. Det generelle kvindeliv årgang 1974, 

foregår på mange stationer.   

 

Spørgsmålet er: Hvordan kommer fremtidens betingelser for fællesskabet til at se ud?  

  

Fremtidens fællesskab  

Hvis vi ser på begrebet fællesskab, så hersker fællesskab i høj grad stadig som ideal. Hvad 

end det er i tosomhed, familie, lokalmiljø, blandt venner eller på arbejdspladsen. Ideal og reali-

tet er dog som bekendt, ikke altid det samme. Hvilket nok må siges, at kendetegne fællesska-

bet vilkår i den nærmeste fremtid. Fællesskab er stadig et ideal, men når alt kommer til alt så 

kniber det med solidariteten.   

Individet er i centrum år 2001 og vil højst sandsynligt også være i centrum år 2005. Hvilket har 

den fordel, at hvis noget skal laves om, så kan man kun starte med sig selv. I den individuelle 

tidsalder er ansvaret ens eget. Det gælder også ansvaret for fællesskabet fremtidige vilkår, 

som bestemmes af de "jeg'er" som skal udgøre fremtidens fællesskab. Omvendt har den indi-

viduelle tidsalder den ulempe, at det bliver meget let at vælge fællesskab fra og meget svært 

at finde fællesskaber som kan tages for givet.  

 

Mobiltelefon-selskabet Nokia har i de seneste år haft succes med deres slogan: "connecting 

people". Implicit, at people ikke er connected, og implicit at de har brug for at være det. 

Denne reklamekampagne er interessant, fordi man bruger nogle "gamle" værdier til at sælge 

noget meget moderne med. Man forsøger at sælge fællesskab til en gruppe individualister. 

Denne kampagne er interessant, fordi den blot er et eksempel på et utal af reklamer som alle 

sammen bruger fællesskabet som et stærkt værdi parameter. Skal man tro reklamebranchen, 

må vi altså antage, at fællesskab er en værdi, som har betydning og er værdsat. Folk vil åben-

bart gerne fællesskab i fremtiden, men det er de færreste der er rede til at betale prisen. So-

cialministeren kalder det mangel på solidaritet, specialister kalder det individualisering, andre 

at folk har nok i sig selv.  

 

Hvis vi ser på antallet af folk, som i de seneste år er begyndt at bruge nettet til at komme i 

kontakt med hinanden på. Hvis vi ser på reklamernes brug af fællesskab som et ideal; hvis vi 

ser på antallet af folk som erklære sig selv ensomme. Hvis vi ser på den stress-faktor indivi-

dualiseringen har medført, fordi der ikke er nogen der gider hjælpe en med noget som helst; 

og hvis vi ser på antallet af folk som på trods af dårlige odds gifter sig; så er der beviser på, at 

man har brug for, og vil fællesskab i fremtiden. Spørgsmålet bliver så hvordan man kan få det 

praktiseret?  
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Internettet er af mange blevet tildelt rollen som det medium der kan skabe sociale relationer i 

fremtiden. Det er muligt at der findes et potentiale her. Men man bør indse cyberspaces' be-

grænsninger i denne sammenhæng. Interaktiv kommunikation er et udmærket redskab til at 

vedligeholde social relationer med og måske møde nye mennesker, men det kan ikke fast-

holde dem og erstatte fællesskabet fysiske betydning. Folk har brug for at være sammen fy-

sisk også i fremtiden. Kød og blod, kropssprog, smil og spontanitet bør ikke undervurderes. 

Jvf. behaviorismens forsøg med isolation. Billeder af små rokkende børn på rumænske børne-

hjem, der ikke havde kendt til kropskontakt.  

Fællesskab bliver ikke mindre vigtige i fremtidens samfund, tværtimod syntes det overbevi-

sende, at man får meget brug for stabile fællesskab i fremtidens komplekse hverdag.   

 

I fremtiden kan det forventes, at folk i stigende grad vil have behov for faste holdepunkter og 

fællesskaber, som kan udgøre noget konstant og sikkert i en foranderlig virkelighed. Der bliver 

brug for livslange stabile og loyale fællesskaber, som man kan vende tilbage til, når man skal 

orientere sig mod nye horisonter og finde ro til at kunne navigere gennem alverdens mulighe-

der og begrænsninger. I fremtiden skal hvert enkelt fællesskab have noget at byde på. Det 

skal give mening for den enkelte at deltage i fællesskabet, ellers vælges fællesskabet fra. Et 

fællesskab vil kun give mening, så længe det passer til den livssituation som man befinder sig 

i. Livssituationer som ofte vil forandres i takt med at man hopper mellem forskellige identite-

ter og differentieres. Den øgede differentiering kan meget vel fjerne fællesskabets legitimi-

tetsvilkår endnu mere, og hvad så?   

 

Fremtidens fællesskab år 2003, 2007, 2012 kan ikke tages for givet, de skal vælges og plejes. 

Vil man være en del af fællesskab i fremtiden kræver det, at man som individ er villig til at 

afse tid og ressourcer. At man er beredt på, at skulle sluge en del kameler, indgå kompromis-

ser og være mere åben for forskellighed. Hvad enten det drejer sig om ægteskab, naboskab, 

slægtskab eller andre former for fællesskab. Fremtidens fællesskab handler om valg og vilje. 

Har man til gengæld viljen, så kan man sagtens have fællesskab i fremtidens samfund. 

Spørgsmålet er blot hvordan den sociale vilje har det i et individuelt samfund?  

  

Tre bud på udviklingsretninger for fremtidens fællesskab 

Som alle ved, kan man ikke fastslå en definitiv fremtid, men man kan komme med nogle bud 

på hvorledes fremtiden muligvis kan blive. Her er tre mulige bud på fællesskabets udviklings-

muligheder, så kan man selv vælge hvilken man tror på og hvilken man ønsker.  

  

 

Det nære fællesskab  

Den komplekse verden med utallige valg, rejser, udfordringer og mentale skift får i stigende 

grad folk til at søge ro og fred. Tilbage til basis. Man ønsker at have nogle faste holdepunkter i 

livet, som kan være et holdbart fundament for det komplekse og udfordrende liv som mange 

lever. Man begynder at blive mere loyal overfor lokalmiljøer- man vælger sig bevidste rutiner, 
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man vælger bevidst at sikre sig selv deltagelse i mere holdbare fællesskaber. Man går til det 

samme supermarked, den samme bager, ens favoritrestaurant mv. Fremtidens zapper får 

brug for at have forbindelser til noget - får brug for at blive genkendt, brug for at blive savnet 

og tilhøre noget holdbart. Det moderne menneske når sin begrænsning i forhold til valgmulig-

heder og kompleksitet. Omverdenen skal tilbyde fællesskabsrelationer der er så gode at der 

ikke er grund til at søge nye. Som enkeltperson vil man gerne medvirke til dette, da man er 

nået frem til den erkendelse, at det er nødvendigt for et godt liv. Firmaer, foreninger, lokalmil-

jøer mv., som formår at gøre dets fællesskab til et godt fællesskab, vil kunne holde på medar-

bejderne, medlemmer og beboere gennem lange forløb. Det gælder om at skabe og være en 

del af et fællesskab som bliver så vigtigt at man ikke ønsker at opgive det. Man ønsker fæl-

lesskaber som kan fungere som fix-punkter i ens liv.  

  

De individuelles fællesskab  

Folk får stadig mere travlt med karriere, selvrealisering og egne interesser. Rent geografisk 

flytter folk stadig længere og længere væk fra deres udgangspunkter. Man når at flytte 

mange gange gennem livet, såvel mentalt som fysisk. Den konstante personlige udvikling be-

tyder skift i image, interesser og omgangskreds, hvilket resulterer i flygtige fællesskab. Sam-

fundet bliver stadig mindre solidarisk, folk har svært med at være solidarisk med nogen de 

ikke føler fællesskab overfor, nogen som alligevel er glemt i morgen. Den øgede differentie-

ring gør stadig folk mere ens. Ens på den måde, at man alle er en individualister nøjagtig lige-

som alle de andre. Også familien som fællesskab begynder at miste sin betydning, flere kvin-

der vælger karrieren fremfor børn og stadig flere bliver skilt. Man magter simpelthen ikke at 

tilpasse sig en partner i længere tid. Partnerskab i længere tid er blevet en umulighed. Ligele-

des mister man den tætte kontakt med forældre, søskende og børn, fordi hver i-sær foran-

dres. Fordelen er, at man ikke længere begrænses af hensynet til de andre. Livet er en stor 

åben udfordring som hver enkelt kan tage fat på.  

  

De polariserede fællesskab  

Der vokser stadig flere fællesskaber frem, man har behov for at være sammen og folk vil 

gerne yde noget til fællesskabet, vel at mærke det fællesskab som man synes om. Folk dan-

ner i stigende grad fællesskaber med de folk der ligner dem selv mest, såvel socialt som men-

talt. Man flytter derhen hvor man har råd til at bo og hvor man ved at man kan møde folk som 

tænker og handler som en selv. Derhen hvor ens børn kan lege med "rigtige folks" "rigtige 

børn". Denne udvikling har ført til at flere områder bliver lukket, det er blevet det man kalder 

gated communities. Man vælger simpelthen det fællesskab som man vil være en del af og så 

barrikaderer man sig, så ingen af de forkerte kan bryde ind i fællesskabet. Enhver har ret til 

sin egen uafhængighed og til at vælge hvem de vil have noget at gøre med og hvornår. Ingen 

mennesker har ret til at trænge sig ind på dig, indvikle dig i en situation, du ikke har lyst til at 

opleve. Det føles rart og sikkert at naboerne repræsenterer noget forudsigeligt. Man er soli-

darisk med dem man har noget til fælles med.  
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Denne nye form for fællesskab har skabt stærke og mere vedholdende fællesskaber. Positio-

neringen i forhold til de andre tager til og legitimerer stadig skarpere grænser. Samfundets 

stærke fungerer fint i disse fællesskaber, placeret i solen med udsigt til havet og password til 

mulighederne. Samfundets mindre stærke befinder sig i fællesskab i skyggen, udsigten er grå 

og passwordet til mulighederne er for længst inddraget pga. af manglende betaling.  

  

  

Overdrevne rygter om fællesskabets død Mennesket er et socialt væsen, og selv de største 

individualister har brug for fællesskaber. De bruger ovenikøbet i stigende grad fællesskaber - 

i mangfoldige former - til at definere deres individualitet. Spørgsmålet om individualitet og 

fællesskab er derfor ikke et enten-eller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


