
Manifester for 
almene boliger
De kommende arkitekter peger på vores 
blinde pletter, de kræver bæredygtige løsninger, 
insisterer på inklusion af ikke kun mennesker, 
men også andre arter. De beder os om at sætte 
farten ned og holde op med at standardisere 
og kategorisere mennesker og boliger.

”Vi planlægger en fremtid, vi ikke kan 
se. I en forestillingsverden er det let at 
tage udgangspunkt i sine egne privi-
legier og verdensopfattelse. Når disse 
planer visualiseres, glemmer man at 
afspejle den virkelige verden og dens 
diversitet." Sådan skriver en gruppe 
arkitektstuderende i et manifest for, 
hvordan de som arkitekter vil arbejde 
med inklusion og almene boliger i 
fremtiden. 
 Alle førsteårsstuderende på arki-
tektstudiet på Det Kgl. Akademi har 
arbejdet med den almene bebyggelse 
Gadehavegård i Høje Taastrup på et 
fem uger langt kursus. De har arbej-
det med almene boliger og inklusion 
som tema igennem bl.a. analyser af 
området og interviews med beboere. 
Boliglaboratoriet, der er et part-
nerskab mellem Det Kgl. Akademi, 
Domea.dk og Høje-Taastrup Kom-
mune, står bag kurset for anden 
gang. Vi er Akademiets ansvarlige på 
projektet og fremdrager her 7 tanke-
vækkende udsagn fra en kommende 
generation af samfundsengagerede 
arkitekter. Alle eksempler og illustrati-
oner er fra de studeredes opgaver. 

1.  Klimakrisen har gjort  
skellet mellem kultur  
og natur flydende

”Alt for længe har vi ødelagt 
verden med vores egoistiske 
kapitalvækst og arrogance. Ned-
brudt økosystemer – opbrugt 
ressourcer – ødelagt jordens 
overflade – artsudryddet. Kun for 
at stå tilbage med et stykke jord, 
hvor vi planter grønt græs, lige 
så næringsfattig som et stykke 
asfalt. (…) Vi lever i en verden, 
hvor der ikke tages hensyn til 
grænser. Hvor klimakrisen har 
gjort skellet mellem kultur og 
natur flydende.”

2. Inklusion af alle,  
også andre arter

”I går drømte vi om Le Corbu-
siers funktionsopdelte by. Om 
standardiserede almene boliger. 
I dag ser verden anderledes ud. 
Datidens idéer er forældet. Vi 
drømmer på ny. I morgen drøm-
mer vi om arkitektur, der forhol-
der sig til naturen. Vi drømmer 
om inklusion. Ikke kun af vores 
medmennesker, men af alle arter, 
vi lever i sameksistens med.”

3. Det almene er  
blevet for alment

“Med bygningskroppenes 
proportioner og skala opstår en 
brutalitet, der fremmedgør indi-
videt og låser det til bygningens 
program. Individet er med disse 
bygninger ikke frisat. Det er 
frihedsberøvet. (…)”  Vi skal indse, 
at seriel standardisering ikke 
længere er løsningen. Standarder 
og normer om det gængse kan 
ikke længer tilskrives naturen 
og det moderne individ. Så stop 
jeres udviklingsplaner. De nytter 
ikke. Stop med at tænke i hastige 
totalløsninger. Stop.”

4. Kroppen kan ikke  
gøres til standarder

”Kroppen er ikke et køn. Kroppen 
er ikke 185 centimeter. Krop-
pen er ikke på mode. Kroppen 
er ikke normal. Kroppen er 
ikke moderne. Kroppen er ikke 
uforanderlig. Kroppen er ikke en 
samfundsnorm.”

Af lektor, ph.d. Jonna Majgaard Krarup 
og lektor, ph.d. Camilla Hedegaard 
Møller, Det Kongelige Akademi. 
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5. Lad os ikke vende ryggen 
til det omkringliggende

”Så lad os ikke isolere områder 
fra resten af byen! Lad os ikke 
skabe lukkede områder, der 
afgrænser resten af verden! 
Fordi skaber vi lukkethed, skaber 
vi også en følelse af, at noget 
ukendt ligger derovre, derovre 
på den anden side af grænsen, 
sammen med det og dem vi ikke 
kender. En følelse vi for Guds 
skyld ikke må skabe plads til! Nej, 
for det vil føre til store proble-
mer! Lad os ikke vende ryggen til 
det omkringliggende, og det vi 
ikke kender eller ikke forstår!”

6.  Aldrig færdig.  
Altid relevant

“I lang tid har vi stræbt efter det 
komplette, det færdige værk. 
Vi har bildt os selv ind, at vi 
kan forudsige behov, forudsige 
udfordringer, forudsige verden. 
Vi har bygget til i morgen, uden 
at vide hvordan. I en kompleks 
verden findes der ingen nemme 
svar og hurtige løsninger. Verden 
er i en rivende udvikling og det 
eneste vi ved om fremtiden, om 
dagen i morgen er, at vi intet 
ved. Vi må forholde os beskedent 
til fremtiden og vores projekter i 
den. Vi må bygge til udskiftning, 
til genbrug, til fleksibilitet. Vi må 
bygge til nutiden. Vi må vende 
tilbage til vores projekter igen og 
igen. Vi må klippe ideen om det 
røde indvielsesbånd over.”

7.  Arkitektfaget er 
et ekkokammer

“Det er noget galt med den 
måde, vi arbejder med arkitektur 
i dag. Arkitektfaget er et ekko-
kammer, hvor vi glemmer at 
lytte til dem, vi bygger for. Som 
en moderne Erasmus Montanus 
har vi mistet jordforbindelsen, 
og udnævnt os selv til æstetisk 
autoritet. Er arkitekten den ene-
ste, der kan definere det gode liv? 
Vi planlægger en fremtid, vi ikke 
kan se. I en forestillingsverden 
er det let at tage udgangspunkt i 
sine egne privilegier og sin egen 
verdensopfattelse. Når disse pla-
ner visualiseres, glemmer man 
at afspejle den virkelige verden 
og dens diversitet. De narrati-
ver, arkitekten skaber, bliver et 
produkt af det, man omgiver sig 
med. Kløften mellem arkitekten 
og omverden er for stor. (…) Vi 
skal ændre den måde, vi arbejder 
med arkitektur i dag.” 

Manifesterne er del af de studerendes  
samlede opgavebesvarelse, se mere på:
kglakademi.dk/nyheder/arkitektstuderende- 
saetter-fokus-paa-alment-byggeri

Du kan læse mere om partnerskabet mellem  
Det Kongelige Akademi, Domea.dk og Høje-Taastrup 
Kommune i Byplan Nyt 2, 18. årgang maj 2020.
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