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Projektet Jagten på fællesskabet er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde 
med BL – Danmarks Almene boliger og finansieret af Realdania.
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Hvad er en 
almen bolig?

Eleverne præsenteres for begrebet ’almen bolig’

Stikord

• Almene boliger – se evt. baggrundsteksterne ’Danmarks almene boliger’ og ’ 

Almene boliger’

• Den danske model

At have et godt sted at bo er én af de vigtigste forudsætninger for at skabe sig 

et godt liv. 

Derfor har vi i Danmark i mere end 100 år gjort det til en del af vores 

velfærdsamfund, at alle skal have mulighed for et godt sted at bo. 

I hver eneste kommune i Danmark er der derfor almene boligorganisationer, 

der huser familier, unge, handicappede og ældre i både ældreboliger og 

plejehjem. 

I alt 550 boligorganisationer, der tilsammen råder over en halv million boliger.

Boligorganisationerne er private organisationer, der leverer en ydelse af almen 

interesse til det danske samfund. 

De har derfor også et tæt samarbejde med kommunerne, der råder over hver 

fjerde af organisationernes ledige boliger, som kan gives til personer, der er 
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særligt udfordrede.

Beboersammensætningerne er blandet med forskellige nationaliteter og en 

stor spændevidde i både sociale og økonomiske skel. I boligområderne bor 

familier, børn, unge og ældre dør om dør, og mange steder deler plejehjem og 

børnehaver fælles grønne arealer. 
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1.000.000 danskere bor i 
almene boliger – det 
svarer ca. til 1/6 af 
befolkningen
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I Danmark er der i alt 550 boligorganisationer, der tilsammen råder over en 

halv million boliger
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Almene boliger

Nu skal vi se på fem eksempler for forskellige danske almene boliger.
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Bellahøj 
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BELLAHØJ 1951–1957 

• By: Brønshøj 

• Arkitekt: Mogens Irming, Tage Nielsen,  Ole Buhl, Karl Larsen,  Dan Fink, 

Edvard Heiberg,  Svenn Eske Kristensen og  Harald Petersen 

• Materialer: Beton 

• Udlejer: fsb, AAB, Boligselskabet AKB og Samvirkende Boligselskaber 

(KAB) 

• Boligtype: Etagebebyggelse 

Den omfattende boligmangel i efterkrigstiden gjorde det nødvendigt at 

rationalisere byggeriet for at kunne bygge hurtigere og mere effektivt. Det 

første byggeri i Danmark, hvor byggebranchen for alvor forsøgte at bryde med 

de traditionelle byggemetoder, var boligbebyggelsen Bellahøj i København. 

Her blev der eksperimenteret med nye byggematerialer, byggeformer og 

arbejdsprocesser. Som resultat fik Danmark sine første højhuse. 

Bellahøj blev opført mellem 1951–57 og var et resultat af en konkurrence i 

1944, hvor arkitekterne tydeligvis var inspireret af den fransk-schweiziske 
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arkitekt Le Corbusiers visioner om højhuse placeret i et stort grønt område. 

Arkitekterne skabte plads og boliger til mange mennesker på et forholdsvis lille 

areal ved at bygge i højden og dermed blev store dele af de grønne områder 

friholdt fra byggeri. Disse blev anlagt af havearkitekten C. Th. -Sørensen og 

omfattede ikke kun nye træer, men også gamle eksisterende beplantninger 

samt en friluftsscene udformet som et græsk amfiteater. 

Bellahøj består af 28 punkthuse, der har mellem 9 og 13 etager. De enkelte, 

tætliggende punkthuse blev udformet af forskellige arkitekter for fire 

boligselskaber (fsb, KAB, AKB, AAB), og derfor varierer de enkelte 

boligblokkes arkitektur. Arkitekterne var imidlertid underlagt fælles, 

overordnede retningslinjer som for eksempel facadernes form- og farveudtryk. 

På alle husene er der hvide, grå og mørkegrå betonfacader, nogle lagt som 

stave andre med ’dutter’ på pladerne. På afstand ser blokkene ens ud, men jo 

tættere man kommer på, kan man se, at der er store forskelle. Alle husene 

ligger parvis og forskudt omkring et trappe- og elevatorparti med glasfacader, 

der er med til at sikre gode lysforhold i blokkene og i de enkelte lejligheder.  
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BELLAHØJ FORTSAT

Bellahøj havde sit udspring i en ny byggelov, som Københavns -Kommune 

vedtog i 1939, og blev byggeriet, hvor de almene boligselskaber for første 

gang i praksis afprøvede byggelovens nye muligheder for at bygge højt.  

Udsigten fra de øverste etager er fantastisk, men der er store problemer med 

blæst omkring blokkene. Beplantninger tæt på de enkelte blokke er med til at 

give læ og dermed give beboerne bedre udemiljøer. 

Alle blokkene har hvide, grå og mørkegrå betonfacader, men der er forskel på 

udformningen blokkene imellem.
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Solbjergvej 
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SOLBJERGVEJ 1952–1954 

• By: Odense 

• Arkitekt: Herman Ricka og Louis Lange 

• Materialer: Mursten 

• Udlejer: OAB 

• Boligtype: Rækkehusbebyggelse 

I 1950’erne blev der over hele landet bygget mange nye almene boliger. Ikke 

alle almene boligbebyggelser blev tegnet af kendte danske arkitekter, men de 

mange mere anonyme byggerier er, ligesom hovedværkerne i dansk arkitektur, 

også i besiddelse af tidstypiske arkitektoniske kvaliteter, der gør dem til noget 

særligt. Solbjergvej i Odense er et godt eksempel på den høje kvalitet, der 

karakteriserer mange almene boligbebyggelser fra midten af det 20. 

århundrede.  

Bebyggelsen blev opført i begyndelsen af 1950’erne og består af 48 

rækkehuse i to forskellige typer. Solbjergvej er en stokbebyggelse med fem 

boliger i hver stok, der ligger en smule forskudt i forhold til hinanden. Husene 
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har private sydvendte haver, og den svage forskydning giver en øget grad af 

privathed for den enkelte bolig. Samtidig giver det bebyggelsen et særegent 

udtryk.  

I modsætning til andre rækkehusbebyggelser fra samme peri-ode – for 

eksempel Søndergård Park nord for København – er der stort set ingen 

grønne fællesarealer mellem boligerne, den samlede grund er bebygget til 

kanten. Her prioriterede boligselskabet og arkitekterne at skabe en følelse af 

at bo i eget hus med egen have på bekostning af et stort grønt fællesområde, 

og på trods af, at man bor i en forholdsvis stor almen bebyggelse.  

Som mange af samtidens boliger er Solbjergvej opført i gult murværk med 

gule tagsten (de oprindelige tagsten er blevet udskiftet og erstattet med en 

anden slags). Murstenene er lagt i neutralt forbandt med få dekorative 

elementer. Boligerne fremstår i lighed med mange andre samtidige byggerier 

anonymt, og byggeriets kvalitet ligger i detaljerne. Det er for eksempel værd at 

fremhæve den svagt fremskudte karnap og det lille udhæng på sydsiden. 

Sammen med den specielle gavl mod vest, der næsten går helt ned til jorden, 

er alle disse elementer med til at skabe et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.
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SOLBJERGVEJ FORTSAT

Husene i Solbjergvej-bebyggelsen har en markant gavl mod vest, der er ført 

ud i haven. Ud over at give bebyggelsen karakter, skaber gavlene læ mod 

vinden.  

Bebyggelsen består af stokke med fem boliger i hver, der ligger forskudt i 

forhold til hinanden. Dermed opstår en afskærmning af hver enkelt have.  

Boligerne fremstår ved første øjekast anonymt, men byggeriets kvalitet ligger i 

detaljerne.  Et godt eksempel er murværket med de tilbagetrukne hvide 

mursten. 
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Uglekjær/ 
Frueløkke
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UGLEKÆR/FRUELØKKE 1963–1976 

• By: Aabenraa 

• Arkitekt: Sydjyllandsplanen v.  Børge og Alice Kjær 

• Materialer: Beton 

• Udlejer: Kolstrup Boligforening 

• Boligtype: Etagebebyggelse 

I efterkrigsårene igangsatte det daværende Boligministerium løbende en 

række tiltag for at hæve produktiviteten i byggeriet. Det resulterede i, at 

arkitekter og boligselskaber eksperimenterede med nye byggeformer, -

processer, og -materialer, og i løbet af 1950’erne skete der en gradvis ændring 

af det danske byggeri. Byggeriet gik fra at være traditions- og 

håndværksbundet til at minde om industriel produktion.  

Eksperimenterne fra 1950’erne blev i 1960’erne efterfulgt af store 

montagebyggerier, hvor byggeprocessen var blevet rationaliseret og 

industrialiseret. Et eksempel på et sådant montagebyggeri kan ses i 

Sydjyllandsplanen, hvor ti sydjyske boligselskaber gik sammen om at udvikle 
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et byggesystem for etagehuse. Oprindeligt var planen at opføre boliger i de 

fem byer, hvor selskaberne hørte hjemme: Sønderborg, Esbjerg, Aabenraa, 

Fredericia og Nordborg, men systemet blev efterfølgende opført i hele 

Danmark. I 1961 blev byggeprogrammet for Sydjyllandsplanen godkendt i 

Boligministeriet, og i 1963 begyndte det første boligselskab byggeriets første 

del i Sønderborg.  

Uglekær/Frueløkke i Aabenraa blev bygget som en del af Sydjyllandsplanen

og er en stokbebyggelse i tre etager med høj kælder. Oprindeligt bestod 

husene i Sydjyllandsplanen af tre lejligheder med en trappe i midten. Det gav 

mulighed for at slå lejlighederne sammen og i stedet få to store lejligheder. 

Lejlighederne blev indrettet efter tidens krav til en moderne bolig, men var efter 

datidens standarder større end normalt. Der var dog stor forskel på rummenes 

størrelser – stuen blev stor og kamrene små.  

Udformningen af boligblokkene som stokke ligger i forlængelse af 1930’ernes 

forestillinger om god, funktionel arkitektur. Stokformen giver lejlighederne gode 

lys- og luftforhold, fordi stokkene ligger frit i forhold til hinanden, men planen er 

i eftertiden blev kritiseret. Den enkle boligblok er ganske tilforladelig, men 

gentaget i næsten det uendelige skaber byggeformen en kedelig og monoton 

oplevelse af den samlede bebyggelse.
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UGLEKÆR/FRUELØKKE FORTSAT

Bebyggelsen Uglekær/Frueløkke var en del af Sydjyllandsplanen, et af 

datidens store montagebyggerier, hvor ti sydjyske boligselskaber gik sammen 

om at udvikle et byggesystem for etagehuse. 

Bebyggelsen har store og velindrettede lejligheder. Lejlighedsplanerne blev 

udviklet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut
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Tinggården 
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TINGGÅRDEN 1976–1984 

By: Herfølge 

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten 

Materialer: Mursten, træ 

Udlejer: Boligselskabet Tinggården (DAB) 

Boligtype: Rækkehus- og etagebebyggelse 

Efter eksperimenter med især byggeprocesser og -måder i løbet af 1950’erne 

og 1960’erne blev fokus i begyndelsen af 1970’erne igen rettet mod boformer, 

og det blev især det tæt-lave byggeri, der kom til at dominere årtiets 

boligbyggeri. I 1971 udskrev Statens Byggeforskningsinstitut en konkurrence 

om udviklingen af en ny boligbebyggelse, der både skulle være tæt og lav i 

modsætning til de to foregående årtiers høje etagebebyggelser. Resultatet 

blev Tinggården, der sammen med en bebyggelse i Gjesing nord for Esbjerg 

blev starten på den nye bølge af tæt-lave boligbebyggelser i Danmark.  

Tinggården var på mange måder nyskabende, da den blev opført. Arkitekturen 

var både et brud med tidens måde at bygge på, og før og efter opførelsen blev 
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der eksperimenteret med beboerindflydelse. Tinggården var udtryk for 

drømmen om en ny og mere folkelig boligkultur. Bebyggelsen kan minde om 

klassisk svensk arkitektur med de hyggelige røde træfacader, karnapper og 

udvendige trappeopsatser.  

Det tæt-lave byggeri kombinerer kvaliteter fra parcelhusene med 

fællesskabets kvaliteter fra de store boligkarréer – samtidig skaber 

arkitekturens vekslende niveauer variation og dynamik i bebyggelsen. 

Byggeriet er inddelt i små, overskuelige grupper, der hver består af 12–15 

lejligheder i forskellig størrelse.

Som en del af bebyggelsen er der tilhørende torve, stræder, familie- og 

fælleshuse samt grønne områder. Bebyggelsen blev tegnet af Tegnestuen 

Vandkunsten i samarbejde med kommende beboere. Siden har Vandkunsten 

tegnet adskillige nyskabende boligbebyggelser.
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TINGGÅRDEN FORTSAT

Tinggårdens farverige arkitektur var et opgør med den hvide modernisme og 

1960’ernes ofte farveløse betonarkitektur. Det røde træværk vækker minder 

om klassisk svensk arkitektur. 

Tinggårdens bebyggelsesplan bliver ofte rost for at skabe rum mellem husene, 

der er rare at opholde sig i. I dag er Tinggården stadig et populært 

boligområde i Herfølge, og beboerne har vænnet sig til besøg fra 

interesserede arkitektstuderende fra hele verden
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Lærkehaven 
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LÆRKEHAVEN 2008–2010 

• By:  Lystrup 

• Arkitekt:  Herzog + Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects og 

Langenkamp Arkitekter 

• Materialer:  Træ, beton 

• Udlejer:  Boligforeningen Ringgården 

• Boligtype: Rækkehusbebyggelse 

I Lystrup uden for Aarhus ligger der to bemærkelsesværdige bebyggelser, der 

begge hører under Boligforeningen Ringgårdens afdeling Lærkehaven. Den 

første del af bebyggelsen, afdeling 33, stod færdig i 2008 og den anden, 

afdeling 35, i 2010. Begge er resultatet af en international arkitektkonkurrence, 

som boligforeningen udskrev i 2003, hvor målet var at kombinere oplevelsesrig 

arkitektur med den nyeste viden inden for bæredygtigt byggeri. Resultatet 

skulle således være bæredygtige, billige almene boliger, hvor arkitekterne 

skulle fokusere på indeklima, energi og bæredygtighed uden at gå på 

kompromis med udformningen af fællesområderne og arkitekturen. 
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Lærke-haven er den største bæredygtige og klimavenlige boligbebyggelse i 

Danmark. Bebyggelsen består af tre afdelinger, her afdeling 35. Set fra siden 

er den tårnlignende form med det store vindue, det karaktergivende element i 

et ellers stramt arkitektonisk udtryk.  
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LÆRKEHAVEN FORTSAT

Bebyggelsesplanen skaber en masse forskellige uderum mellem husene og 

giver beboerne mulighed for at vælge mellem private, offentlige og halv-

offentlige områder i de grønne udearealer. 

Afdeling 33 (højre billede) er en af de fineste samlinger af træhuse, Danmark 

overhovedet kan fremvise. Alle bærende konstruktioner er udført i træ, blandt 

andet fordi det kan genanvendes og skaber et godt indeklima. 
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Hvad er 
fællesskab?

Denne diskussion giver mulighed for afdække elevernes eksisterende viden 

om fællesskaber. 

Se evt. baggrundsteksten ‘Da fællesskabet forsvandt’.

Hvad er fællesskab for jer?

Hvordan er I fælles med nogen om noget?
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Vi ses hos 
Dansk 
Arkitektur 
Center!
Undervisningen fortsætter med, at en underviser fra Dansk Arkitektur Center 

underviser i brugen af arkitektur som redskab i forbindelse m.ed demokratiske 

beslutningsprocesser
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