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Abstract 

This dissertation investigates the current prospects and challenges pertaining to 
value-based development of the Danish public housing buildings originally con-
structed in the period 1910–1974, whose renovation resources are commonly un-
der financial management by the National Building Fund (LBF). It does so by 
asking four interrelated research questions: (1) Which are the specific challenges 
facing the present ambition of value-based development of publics housing that 
aims to take into account the values of architectural heritage while concurrently 
renovating the building stock? (2) In what specific way does the relevant adminis-
trative and legal framework influence the processes and the results of present-day 
public housing renovation characterized by this ambition? (3) Which are the par-
ticular values of architectural heritage that proves most difficult to manage in the 
physical solutions used in present-day value-based renovations? And (4) how is it 
possible to qualify in a forward-looking way this kind of value-based development 
of public housing buildings?  

Using an eclectic methodology combining elements of case-studies, Grounded 
Theory, Actor-Network-Theory and qualitative interviewing, the research ques-
tions are answered from different angles in the three main parts comprising the 
dissertation.    

Part one, The Architectural Cultural Heritage Field, surveys the various and in 
some respects opposing norms for preservation and transformation characterizing 
this complex field. On the one hand, it establishes how this endeavor is conceived 
from the point of view of architecturally acknowledged and in some instances also 
official practices and recommendations. And on the other, how this tradition is 
criticized especially for the lack of democratic representation in the valuation 
process of architectural heritage. To make this exposition of current conceptions 
and counter-conceptions even more relevant for value-based development of the 
Danish public housing part one also establishes a number of conceptual tools (e.g. 
schematics of values, properties of authenticity, performativity of preservation) to 
be used in the later empirical analyses.  

Part two, The Public Housing Context, gives details on the history, the residents 
and the LBF administration of the processes and procedures of allocating re-
sources for renovation of public housing buildings worked out in conjunction 
with municipalities, architect firms and the resident associations. In addition, it 
surveys how public housing has come to be conceived as architectural heritage, 
the various ways in which these buildings have been described with reference 
especially to what is officially understood as cultural, architectonic and environ-
mental values, as well as the existing guidelines and recommendations for renova-
tion in accordance with these values.  

Part three presents the results of the three empirical case analyses. The first 
analysis of Consequences focuses on three public housing renovation projects 
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(Bellahøjhusene AAB, Højstrupparken, Brøndbyparken, Afd.1) with special regard 
to questions of contemporary authenticity and the different ways in which the 
preferred preservation position is mediated through the chosen preservation 
approach. The second analysis of Compromises focuses on only one public 
housing case (Søndermarken) and follows closely the ways in which practical 
solutions to concrete instances of renovation and optimization (i.e. façade, 
balconies, ventilation) are negotiated among different stakeholders, in a situation 
without any pre-given approach to the valuations and decisions concerning the 
preservation of architectural heritage. The final analysis of Conflicts combines 
studies of renovation case procedures and interviews with different stakeholders 
in order to map out the most significant problem categories that occur when 
trying to develop public housing buildings with reference to values of 
architectural heritage.               

Besides systematically discussing the answers to the research questions, the sub-
sequent conclusion introduces the tentative concept of “amplified authenticity”, 
meant to describe the tendency of changing particular building details in order to 
make the renovation enhance the experience and visual representation of the idea 
and, but not necessarily the reality of, the original construction. Last of all, rec-
ommendations both for future practice and for further research are given.        
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Resumé 
Afhandlingen undersøger de aktuelle muligheder og udfordringer, der knytter sig 
til en værdibaseret udvikling af almene boligbyggerier opført i Danmark i perio-
den 1910-1974. Undersøgelsen af bygget op omkring fire sammenhængende 
forskningsspørgsmål: (1) Hvilke særegne udfordringer melder sig med ønsket om 
en værdibaseret udvikling af almene boliger, der vil tilgodese bebyggelsernes arki-
tektoniske kulturarvsværdier, samtidig med at boligmassen renoveres? (2) Hvor-
dan påvirker de forvaltningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer processen og 
resultaterne af de aktuelle almene boligrenoveringer med denne ambition? (3) 
Hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier viser sig vanskelige at varetage i de fysiske 
løsningsmodeller, som anvendes i aktuelle værdibaserede boligrenoveringer? Og 
(4) hvorledes er det muligt fremadrettet at kvalificere den værdibaserede udvikling 
i den almene boligsektor?  

Med en metodologi, der eklektisk kombinerer elementer fra casestudier, Groun-
ded Theory, Aktør-Netværk-Teori samt kvalitativt interview besvares disse forsk-
ningsspørgsmål fra forskellige vinkler i afhandlingens tre hoveddele.  

Første del, Feltet Arkitektonisk Kulturarv, udreder de forskellige, ofte modstrid-
ende normer for bevaring og transformation, der kendetegner dette komplekse 
felt. Det etableres, dels hvordan disse bestræbelser forstås og vejledes af både en 
fagligt anerkendt og en officiel praksis for bygningsbevaring, dels hvordan disse 
fremgangsmåder aktuelt kritiseres især for manglen på demokratisk repræsentation 
i værdisættelsen af arkitektonisk kulturarv. Denne fremstilling både af den almin-
delige forståelse og af dens aktuelle modstykke danner samtidig afsæt for formule-
ringen af en række redskaber og begreber (f.eks. en udvidet værdiskematik, auten-
ticitetsegenskaber, bevaringens performativitet), som anvendes i de senere empiri-
ske analyser. 

Anden del, Den almene boligrenoveringskontekst, redegør for historiske forhold, 
beboerkarakteristika og LBFs varetagelse af processer og procedurer for finansie-
ring af almene boligrenovationer i samarbejde med kommunale myndigheder, 
tegnestuer og beboerforeninger. Samtidig klarlægges det, hvordan almene bolig-
byggerier er blevet et spørgsmål om arkitektonisk kulturarv, hvorledes dette prak-
tiseres med særligt hensyn til officielle og fagligt anerkendte vurderinger af kul-
turhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige værdier, samt hvilke retningslinjer 
og anbefalinger til renovering, der står i forhold til disse vurderinger.  

Tredje del indeholder afhandlingens tre empiriske analyser af særligt udvalgte 
cases. Den første Konsekvensanalyse undersøger tre almenboligrenoveringspro-
jekter (Bellahøjhusene AAB, Højstrupparken, Brøndbyparken, Afd.1) og fokuserer 
især på spørgsmålet om autenticitet og de forskellige måder den performative 
relation imellem fortrukne bevaringsholdninger og -tilgange formidler de arkitek-
toniske kulturarvsværdier. Den følgende Kompromisanalyse fokuserer på en en-
kelt case (Søndermarken) og følger tæt, hvorledes praktiske løsninger på konkrete 
renoverings- og optimeringsopgaver (facade, altaner, ventilation) forhandles imel-
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lem forskellige interessenter, uden på forhånd at have givne procedurer for værdi-
sættelse af arkitektonisk kulturarv eller beslutninger herom til rådighed. Den sid-
ste Konfliktanalyse kombinerer nærstudier af byggesagsforløb og interviews med 
en lang række forskellige interessenter med formålet at kortlægge og kategorisere, 
hvor og hvornår i de ofte langstrakte projektudviklingsprocesser de vigtigste ud-
fordringer dukker op for den aktuelle værdibaserede udvikling af almene bolig-
byggerier. 

Udover systematisk at besvare og diskutere forskningsspørgsmålene introducerer 
den efterfølgende konklusion begrebet ”amplificeret autenticitet” som et forsøg 
på at beskrive tendensen i almenboligrenoveringerne til at bearbejde specielle 
bygningsdetaljer for visuelt at repræsentere ideen og derigennem oplevelsen af 
den oprindelige bygning. Til allersidst gives en række anbefalinger til både fremti-
dig praksis og forskning.           
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Forord 

I 2013 blev den almene boligbebyggelse Bellahøjhusene i Brønshøj indstillet til 
fredning af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Fredningsforsla-
get kom samtidig med, at den ene af de fire almene boligforeninger, som har til 
huse i bebyggelsen, var gået i gang med et større renoveringsprojekt. Renove-
ringsprojektet blev sat på hold, mens fredningsforslaget skulle behandles i Slots- 
og Kulturstyrelsen. Styrelsen vurderede, at Bellahøjhusenes arkitektoniske kultur-
arvsværdier var af sådan en vigtighed, at de skulle sikres. Sagen rejste spørgsmålet 
om, hvordan Landsbyggefonden kunne og burde forholde sig til den voksende 
opmærksomhed på sektorens boligbebyggelser som arkitektonisk kulturarv. Med 
Bellahøjhusene opstod et akut og nærværende behov for at udvikle strategier og 
værktøjer til at varetage bebyggelsernes arkitektoniske kulturarvsværdier i forening 
med almene boligrenoveringssager. Ikke mindst manglede et overblik over den 
eksisterende almene bygningsmasse, omfanget af dens værdier og dens karakter 
som arkitektonisk kulturarv. Derfor initierede Landsbyggefonden i 2014 kortlæg-
ningsprojektet Rammer for Udvikling i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen 
(tidl. Kulturstyrelsen). Igennem en kortlægning skulle skabes overblik over den 
eksisterende almene boligmasse opført før 1974, bebyggelsernes arkitektoniske 
kulturarvsværdier skulle identificeres og potentielle fredningsemner udpeges. Side-
løbende med kortlægningsprojektet blev nærværende ph.d.-projekt Værdibaseret 
udvikling af Danmarks almene boliger formuleret i samarbejde mellem Landsbygge-
fonden og Arkitektskolen Aarhus. Ph.d.-projektet skal tilvejebringe den forsk-
ningsbaserede viden, som kan kvalificere en værdibaseret udvikling i den almene 
boligrenoveringskontekst fremover. Ydermere skulle de to projekter indgå i et 
parløb og styrke hinanden gennem sparring og udveksling af viden. 

Ph.d.-projektet er udført som en erhvervs-ph.d. med tre projektpartnere: Lands-
byggefonden, JJW Arkitekter og Arkitektskolen Aarhus, Lab 1, Territories, Ar-
chitecture and Transformation. Landsbyggefonden forvalter grundkapital til al-
ment boligbyggeri. En væsentlig del af Landsbyggefondens virke er at yde støtte 
til investeringer i udbedringer af byggeskader, renoveringer, forbedringer, samt 
afhjælpning og forebyggelse af social og etnisk segregering. I Landsbyggefonden 
har jeg været tilknyttet Byggeteknisk Funktion i Center for Særlig Driftsstøtte, der 
blandt andet forvalter renoveringsstøtteordningen. På tegnestuen JJW Arkitekter, 
har jeg været tilknyttet afdelingen By & Bolig, der blandt andet udfører almene 
boligrenoveringsprojekter. Ph.d.-projektet har dermed været bredt forankret hos 
partnere, der hver især har bidraget med ekspertise af særlig relevans for afhand-
lingen.  

Landsbyggefonden har bidraget med viden og erfaring i forhold til forvaltnings-
praksis og strategier i forvaltningen af de almene boligers grundkapital, specifikt i 
forbindelse med renoveringsstøtteordningen. Herudover har Landsbyggefonden 
bidraget med projektmateriale, rapporter, statistikker, interne dokumenter og data. 
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Ikke mindst, har tilknytningen til Landsbyggefonden muliggjort kontakt med er-
farne medarbejdere med indgående kendskab til konkrete projekter og daglig for-
valtningspraksis. Endvidere har jeg haft mulighed for at deltage i besigtigelser og 
dermed fået et uvurderligt indblik i de problematikker, som de ansatte møder i det 
daglige arbejde med behandling, evaluering og opfølgning af aktuelle almene re-
noveringsprojekter. 

JJW Arkitekter har været en uundværlig part i ph.d.-projektet i kraft af sin virk-
somhed som arkitektfaglig rådgiver med stor erfaring indenfor udvikling og gen-
nemførelse af almene boligrenoveringer. Forankringen i den praksisnære virke-
lighed har været afgørende, da projektudvikling i praksis er det kritiske mødested 
for bevaringsmæssige ambitioner, byggetekniske udfordringer samt planlægnings- 
og forvaltningsmæssige problemstillinger. Tilknytningen til tegnestuen har således 
medvirket til at kvalificere projektets praksisnære og anvendelsesorienterede til-
gang og gjort det muligt løbende at forholde analyser og resultater til daglig prak-
sis og det kompleks af forskellige hensyn, der melder sig her: lige fra funktionelle 
krav, æstetiske valg, byggetekniske løsninger til økonomiske rammer, lovgiv-
ningsmæssige muligheder samt kontraktuelle, juridiske, organisatoriske og regula-
toriske bindinger. Grundet målsætninger om faglig udvikling, professionalisme og 
vidensdeling har JJW Arkitekter delt alt projektrelateret og overordnet strategisk 
materiale både på godt og ondt.  

Sidst men ikke mindst har Arkitektskolen Aarhus udgjort den forskningsfaglige 
uddannelsesinstitution, som har kvalificeret den akademiske og teoretiske ramme 
gennem seminarer, vejledning og et fagligt fællesskab. Ligeledes har der været 
mulighed for en givtig udveksling med studerende på Teaching Program 1b, da 
semesteropgaven i foråret 2017 netop var udviklingen af eksisterende, bevarings-
værdige almene boligbebyggelser. 

Afhandlingen falder i tre hoveddele samt en indledning og en konklusion. Del I 
omhandler feltet arkitektonisk kulturarv, Del II Den almene boligrenoveringskon-
tekst og i Del III fremstilles tre udførte analyser og deres resultater. 
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1. Afsæt og forskningsspørgsmål 

Ambitionen om bevaring af arkitektonisk kulturarv synes uadskilleligt forbundet 
med ødelæggelse i en eller anden form. Med arkitektonisk kulturarv menes bygnin-
ger og bebyggelser, deres funktion og brug, der værdsættes for at bidrage til for-
tællingen om menneskelig handlen og tidens gang. Ødelæggelsen gælder på den 
ene side den trussel om forfald og tab, som er en naturlig følge, hvis man ikke 
laver en bevaringsindsats. På den anden side er selve bevaringsambitionen og be-
varingsindsatsen forbundet med ødelæggelse, da resultaterne af en sådan indsats 
uvægerligt medfører ændringer af det, som ønskes bevaret.   

Denne afhandling omhandler renovering af almene boliger. Mere specifikt om-
handler den ambitionen om at lade et integreret hensyn til såvel arkitektoniske 
kulturarvsværdier som nutidige behov være afsæt for sådanne projekter. En sådan 
ambition er det, der kendetegner værdibaseret udvikling, da projekterne rækker ud-
over almindelig renovering, men netop søger at opretholde og formidle de identi-
ficerede arkitektoniske kulturarvsværdier samt funktionelle, sociale, visuelle og 
byggetekniske kvaliteter ind i fremtiden.  

Det er væsentligt, at afhandlingens genstand ikke er fredede bygninger, men beva-
ringsværdige bygninger. Ifølge den danske lovgivning er en bygning bevaringsvær-
dig, når den er optaget som bevaringsværdig i en bevaringsplan i en kommuneplan 
eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt1. 
Bevaringsværdige bygninger udpeges normalt af kommunerne, ligesom det er 
kommunen som normalt stiller krav om særlige hensyn i forbindelse med byg-
ningsarbejder. Bevaringsværdige bygninger kan imidlertid også udpeges af Slots- 
og Kulturstyrelsen (herefter SLKS).  

I Danmark er der i dag officielt udpeget omkring 115.000 bevaringsværdige byg-
ninger ud af omkring 350.000 vurderede bygninger2. Der er imidlertid forventeligt 
mindst 300.000 bygninger med potentiale for at blive klassificeret bevaringsværdi-
ge3. Ifølge lovgivningen er formålet med at udpege bevaringsværdige og fredede 
bygninger at sikre bygninger af særlig arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig 
værdi, der blandt andet belyser boligforhold og træk af den samfundsmæssige ud-
vikling4. De tre officielle værdisæt miljømæssig, kulturhistorisk og arkitektonisk værdi 
som anvendes i udpegningen af arkitektonisk kulturarv udfoldes nærmere i Del 
I.2.  

                                                      
1 “Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, LBK nr 970 af 
28/08/2014 (Gældende) § (u.å.). 
2 Kilde: https://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/kulturarvsdatabaserne/fredede-og-bevaringsvaerdige-
bygninger/ 
3 http://bygningskultur2015.dk/om_siden/hvad/ 
4 I loven om bygningsfredning står der: § 1. Loven har til formål at værne landets ældre bygninger af 
arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og 
produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. 
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Det er SLKS, som forvalter de fredede bygninger, mens bevaringsværdige bygnin-
ger sorterer under kommunerne. SLKS kan ifølge lovgivningen imidlertid både 
udpege og stille krav til bevaringen af bevaringsværdige bygninger. 

De bygninger, som er genstand i afhandlingen, er imidlertid ikke nødvendigvis 
officielt klassificeret som bevaringsværdige. Afhandlingens genstand er også al-
mene boligbebyggelser, der anses som bevaringsværdige i forbindelse med deres 
forestående renovering. Dette skyldes primært to årsager. For det første er det 
ikke alle kommuner, som har udført en gennemgang af kommunens bygninger 
med henblik på klassificering af bevaringsværdige bebyggelser i kommuneatlas. 
Dertil kommer, at man i de kommuner, hvor man har anvendt metoden SAVE 
(Survey of Architectural Values in the Environment) i denne forbindelse, typisk 
ikke har registreret bygninger opført efter 19405. I 2001 var ca. 90% af de almene 
boliger opført i København før 1960 registreret som bevaringsværdige via SAVE-
metoden. Det er altså rimeligt at antage, at der er mange almene boligbebyggelser, 
som ville blive registreret som bevaringsværdige, såfremt kommuner lavede en 
gennemgang via SAVE-metoden. Den anden årsag til at ph.d.-projektet omhand-
ler almene boliger, der opfattes som bevaringsværdige, uden at de nødvendigvis er 
officielt klassificeret som sådan, er et ønske om at åbne for diskussionen om, 
hvorvidt de tre officielle værdisæt som anvendes i SAVE-metoden, er de eneste 
hensigtsmæssige. Denne diskussion udfoldes løbende igennem afhandlingen, men 
særligt i Del I.3. 

Særligt omhandler afhandlingen almene boliger, det vil sige lejeboliger opført med 
støtte fra staten. Almene boliger er opført med formålet at være betalelige, gode 
boliger tilgængelige for alle. Denne funktion er uændret for de bebyggelser af-
handlingen omhandler, og man kan med rette spørge, om det ikke netop er denne 
bagvedliggende ambition, som skal bevares.  

 

 

                                                      
5 SAVE-metoden blev udviklet af Miljø- og Energiministeriet i 1980’erne. Formålet var at kortlægge og 
vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger opført før 1940. Metoden bygger på en vurdering af 
værdikategorierne arkitektonisk, miljømæssig og kulturhistorisk værdi. Værdierne vurderes på en skala fra 
1-9, der samlet resulterer i en bevaringsklassifikation fra 1-9, hvor 1 er det højeste.  
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Relevans 

En række undersøgelser og evalueringer peger på, at de eksisterende almene bo-
ligbebyggelser står overfor en lang række forskelligartede udfordringer, der skal 
tages hånd om for fortsat at sikre bygningsmassen som velfungerende og attrakti-
ve lejeboliger6. Udfordringerne er mangeartede og både af fysiske, økonomiske og 
social karakter, hvilket kalder på særskilt tilpassede løsningsmodeller.  

Ifølge den seneste estimering foretaget i 2014, løber renoveringsbehovet op til kr. 
169,2 mia.7. Der er altså alene i økonomisk forstand tale om en væsentlig sam-
fundsmæssig udfordring for at sikre den velfærdsopgave, som løftes af de i alt ca. 
548.926 almene boliger. Renoveringen af de almene boliger har imidlertid ikke 
kun betydning boligpolitisk og for de ca. 979.770 beboere, men også for det fysi-
ske miljø i Danmark8. Den almene boligmasse udgør i kraft af sin anseelige stør-
relse en væsentlig del af det byggede miljø over hele landet.  

Samtidig med det store antal af allerede gennemførte almene boligrenoveringer er 
der i de senere år kommet en øget opmærksomhed på den arkitektoniske kultur-
arv, som den almene boligmasse repræsenterer og i forlængelse heraf et krav om 
dens varetagelse9. En opmærksomhed, der særligt tildeles de murede bebyggelser.  

De almene boligers vigtighed eller signifikans som arkitektonisk kulturarv italesæt-
tes overvejende ved, at bygningerne dels anses som en integreret og vigtig del af 
fortællingen om udviklingen af den danske velfærdssamfund10, dels som væsentli-
ge fysiske dokumenter over udviklingen af dansk arkitektur og boligbyggeri11. I 
umiddelbar forlængelse heraf efterlyses konkrete strategier, værktøjer og vejled-
ninger til at varetage netop denne kulturarv i den aktuelle renoveringspraksis12. 
Det er netop denne opmærksomhed på de almene boliger som arkitektonisk kul-
turarv og det samtidige krav om deres opdatering gennem renovering, som har 
affødt nærværende ph.d.-afhandling.  

                                                      
6 Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri (Landsbyggefonden, 2014); Byfornyel-
se Danmark, Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger. 2.2 (Landsbyggefonden, 2001); 
Landsbyggefonden og WITRAZ Arkitekter, Almene boliger med fremtid: fremtidssikring af almene boliger 
(Landsbyggefonden, 2006). 
7 Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri. 
8 Landsbyggefonden, Beboere i den almene boligsektor 2017 (2017). 
9 Claus Bech-Danielsen, Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser: Evaluering af ti renoveringer 
med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed (SBi, 2011:22); Claus Bech-Danielsen 
og Gunvor Christensen, Boligområder i bevægelse. Fortællinger om fysiske og boligsociale indsatser i 
anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæum (Landsbyggefonden, 2017). 
10 Dansk Bygningsarv, Forstadens bygningskultur 1945-1989: På sporet af velfærdsforstadens bevarings-
værdier; Jørgen Hegner Christiansen (red.), Velfærdssamfundets bygninger, Architectura 35 (København, 
2013); Poul Sverrild, Velfærdssamfundets bygninger: Bygningskulturens Dag 2008 (2008). 
11 Claus Bech-Danielsen et al., Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne (2013); Jannie 
Rosenberg Bendsen, Birgitte Kleis, og Mogens Andreassen Morgen, Bellahøj: Fortællinger om en bebyggel-
se (2015); Dansk Bygningsarv (red.), 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser: Bygningskultur og 
bevaringsværdier (2015); Torben Hangaard et al.., “Arven fra 1950erne. Den almene sektors bygningskul-
tur.” (AlmenNet, 2011). 
12 Dansk Bygningsarv, 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser, 5. 
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Afhandlingens genstand 

Udviklingen af den almene boligsektor beskrives ofte i tidsintervaller, som kan 
siges at være kendetegnet ved, dels en særegen politisk dagsorden, boligforlig, dels 
af distinkte bolig- og arkitektoniske idealer samt byggeteknisk kunnen (se evt. 
Dansk Bygningsarv13, Rosenberg Bendsen & Exner14, Hangaard m.fl. 15, Landsbyg-
gefonden & Witraz16 samt Bech-Danielsen17).  

Der beskrives gerne tre til fire perioder i de udgivelser, som har med den almene 
boligsektors historie og bygningsarv at gøre18: a) perioden fra ca. 1910 frem mod 
begyndelsen eller afslutningen af 2. Verdenskrig, b) den følgende periode, hvor de 
murede bebyggelser blev opført i stort omfang frem til slutningen af 1950’erne, c) 
1960’erne hvor industrialiseringen af byggeriet tog fart frem til oliekrisen ramte 
primo 1970’erne og endelig d) perioden fra ca. 1975 og frem. 

Trods en eventuel vekslen i selve årstalsanførelsen på et par år, vedrører disse 
perioder de samme, som også Landsbyggefonden opererer med i forvaltningsøje-
med. Landsbyggefondens tidsperiodiske inddeling af de almene boliger, er af-
hængig af bebyggelsernes opførelsesår, da det har betydning for den oprindelige 
finansieringsmodel bag bebyggelserne og dermed for reglerne for de pligtmæssige 
bidrag fra boligforeningerne til Landsbyggefonden (se Del II.A.2). Nærværende 
projekt omhandler de tidsmæssigt tre første kategorier af almene familieboliger, 
som Landsbyggefonden anvender i deres praksis: 

 Almene familieboligbebyggelser opført 1910-1945 

 Almene familieboligbebyggelser opført 1946-1959 

 Almene familieboligbebyggelser opført 1960-1974 

 Almene familieboligbebyggelser 1975 og frem 

Undersøgelserne er yderligere afgrænset til at omhandle bebyggelser, som primært 
består af etageboliger fra disse tre perioder. Bebyggelserne fra disse perioder ad-
skiller sig ikke kun fra hinanden i historisk forstand, men også rent fysisk i såvel 
materialer, typologier, skalaer, indretningsmæssigt og konstruktivt (se Del II.A.1).  

                                                      
13 Dansk Bygningsarv, Forstadens bygningskultur 1945-1989. 
14 Jannie Rosenberg Bendsen (red.), Rammer for udvikling: Almene boligbebyggelsers bevaringsværdier 
(2017). 
15 Torben Hangaard, Arven fra 1950erne. Den almene sektors bygningskultur (2013). 
16 Landsbyggefonden og WITRAZ Arkitekter, Almene boliger med fremtid. 
17 Claus Bech-Danielsen, Renovering af almene bebyggelser 2004-2007. (SBi 2008:11). 
18 Byfornyelse Danmark, Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger; Arkitema Architects, 
Nye udfordringer for det almene boligbyggeri; Bech-Danielsen, Renovering af efterkrigstidens almene 
bebyggelser; Claus Bech-Danielsen og Michael Varming, Smukkere renoveringer: Arkitektonisk kvalitet ved 
renovering af nyere boligområder (SBi 75, 1997); Landsbyggefonden og WITRAZ Arkitekter, Almene boli-
ger med fremtid. 
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Ydermere afgrænser undersøgelserne sig til at omhandle almene etageboligbebyg-
gelser fra perioderne, der opfattes som værende bevaringsværdige i en eller anden 
grad. Det vil sige, at det i forbindelse med en forestående renovering er italesat at 
den eksisterende almene boligbebyggelse er bevaringsværdig af nogle af de pro-
jektimplicerede parter, uden at bebyggelsen nødvendigvis er officielt klassificeret 
som bevaringsværdig. 

Med bevaringsværdig menes, at bebyggelsen tillægges kvaliteter eller værdier, som er 
værd at bevare eller blot at tage vare på. Det er indledningsvist vigtigt at fastslå, at 
undersøgelserne afgrænser sig til at omfatte bebyggelser, hvor nogen har italesat 
værdier i det eksisterende byggeri, hvilket efterfølgende har influeret udviklingen 
og gennemførelsen af renoveringsprojektet. Som det vil fremgå af afhandlingen, 
er der store variationer i, hvad man tillægger værdi i de eksisterende bebyggelser 
afhængig af både bebyggelserne og af de som tilskriver værdierne. Da mange af 
disse bebyggelser ikke er officielt klassificerede som bevaringsværdige, og dermed 
ikke er underlagt juridiske bindinger som følge heraf, adskiller varetagelsen af den 
almene boligmasses arkitektoniske kulturarv sig væsentligt fra den bygningsbeva-
ringspraksis, som ses i arbejdet med fredede bygninger. Ambitionen om at vareta-
ge de eksisterende boligbebyggelsers bevaringsværdier igennem forestående reno-
vering betegnes derfor som værdibaseret udvikling og ikke som bevaring. På samme 
måde anvendes betegnelsen arkitektoniske kulturarvsværdier i afhandlingsteksten i 
stedet for bevaringsværdier, da værdierne ikke nødvendigvis skal bevares som inden-
for arbejdet med fredede bygninger, men blot varetages i en eller anden forstand. 
Alligevel vil der i analyserne også benyttes termen ”bevare”, når der er tale om, at 
projektparterne og informanterne selv har anvendt dette ord, eller når der er tale 
om en bevaringsambition i tråd med den restaureringsfaglige bevaringspraksis. De 
arkitektoniske kulturarvsværdier dækker over de tre værdikategorier, som anven-
des i dansk officiel kulturarvsforvaltning; men samtidig kan også de øvrige værd-
isæt, der har at gøre med at ihukomme fortiden igennem arkitektonisk kulturarv 
kategoriseres som arkitektoniske kulturarvsværdier (se Del I.3.). 

Den værdibaserede praksis, som denne afhandling omhandler, er derfor placeret i 
det arkitektoniske opgavefelt mellem bygningsbevaring og bygningstransformation 
(Figur 1). Renovering omhandler istandsættelse, men også optimering af det eksi-
sterende, dog uden at transformere det eksisterende til en ny funktion. Men reno-
vering indebærer ændringer af det eksisterende i en sådan grad, at man ikke kan 
tale om bygningsbevaring i restaureringsfaglig forstand.  
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Renovering anses i arkitektonisk praksis som et særskilt og komplekst opgavefelt. 
Udover at være komplekst er renoveringsopgaverne omfattende. Renoveringsar-
bejder vurderes at udgøre 50% af byggeriets samlede omsætning19 i Danmark og 
beskæftige omkring 100.000 mennesker20. Af samme grund bruger byggeriets par-
ter mange ressourcer på at afdække og undersøge, hvordan man kan optimere 
renoveringsprocesser og resultater21. Resultaterne ses i en lang række pjecer, vej-
ledninger, kampagner, på hjemmesider, i interessegrupper og øvrige udgivelser.  

 

 

 

                                                      
19 På hjemmesiden www.renoveringpaadagsordnen.dk estimeres det, at der årligt bliver renovereret for 
kr. 85-90 mia. i Danmark. 
20 “Om renovering”, Renovering På Dagsordenen (blog), 18. februar 2015, 
http://www.renoveringpaadagsordenen.dk/om/om-renovering/. 
21 Der er også etableret flere certificeringsordninger i forsøget på at højne byggeriets bæredygtighed, 
eksempelvis LEED, BREAM og DGNB, hvoraf den sidste er udviklet og tilpasset i en dansk udgave af Green 
Building Council, i form af DGNB-DK. Disse er dog udviklet til nybyggeri. 

Figur 1. Den værdibaserede udviklingspraksis er et arkitektonisk opgavefelt, som placerer sig mellem byg-
ningsbevaring og bygningstransformation. Formålet er her at integrere hensynet til arkitektoniske kultur-
arvsværdier med behovet for forandringer i bygningen. 
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Afhandlingens formål 

Formålet med afhandlingen er at tilvejebringe forskningsbaseret viden som frem-
adrettet kan medvirke til at kvalificere værdibaserede og praksisnære strategier i 
det videre arbejde med renoveringen og udviklingen af Danmarks almene boliger. 
Specifikt omhandler projektet almene familieboliger opført før 1974. Formålet 
med ph.d.-projektet er også at fremme og kvalificere et øget fokus på de arkitek-
toniske kulturarvsværdier i renoveringsprojekter og i særdeleshed i den nuværende 
almene boligrenoveringspraksis. Kvalificeringen indebærer i denne henseende, at 
projektimplicerede parter aktivt kan positionere sig i forhold til og tage stilling til, 
hvorfor og hvorledes de arkitektoniske kulturarvsværdier bør varetages i projek-
terne.  

Formålet er ikke at være normerende eller at skulle definere rigtige og hensigts-
mæssige bevaringsmetoder eller det modsatte. Målet er at skærpe bevidstheden 
om, hvordan renovering som fagfelt netop omhandler ændringer i eksisterende 
fysiske rammer. I denne afhandling i særdeleshed boliger, der nok kan være ned-
slidte og utidssvarende på den ene side, men som på den anden side, netop i kraft 
af deres alder, vedvarende brug og udvikling gennem tiden, besidder både kultur-
arvsværdier og et beboelsesmæssigt potentiale. Dette potentiale er det muligt at 
styrke og måske endda realisere, såfremt de eksisterende kvaliteter og de værdier, 
som bebyggelsen tilskrives, kan danne afsættet for de forestående ændringer.  

Fremfor at udpege de rigtige og de forkerte bevaringsmetoder er formålet i stedet, 
gennem kritiske analyser, at pege på aktuelle brydningspunkter i den nuværende 
praksis, hvor ambitionen om at varetage de arkitektoniske kulturarvsværdier i 
samklang med den påkrævede opdatering af bebyggelserne udfordres. For at kun-
ne bidrage til denne kvalificering af den værdibaserede udvikling i den almene 
boligrenoveringskontekst er det afgørende, at undersøgelserne forholder sig kri-
tisk og reflekterende til den nuværende kontekst og praksis. Hvad kendetegner de 
almene boliger som arkitektonisk kulturarv? Hvorfor, hvordan og hvor er denne 
arkitektoniske kulturarv udfordret af aktuelle renoveringsprojekter? Under hvilken 
lovgivnings- og forvaltningsmæssige rammer finder denne værdibaserede udvik-
ling sted og endeligt, hvordan varetages den arkitektoniske kulturarv i den aktuelle 
almene renoveringspraksis? 
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Forskningsspørgsmål  

De forskelligartede problemstillinger, der knytter sig til den værdibaserede udvik-
ling i den almene sektor belyses gennem besvarelsen af de følgende fire forsk-
ningsspørgsmål: 

1. Hvilke særegne udfordringer melder sig med ønsket om en værdibaseret 
udvikling af almene boliger opført i Danmark frem til 1974, der vil tilgo-
dese bebyggelsernes arkitektoniske kulturarvsværdier, samtidig med at bo-
ligmassen renoveres? 

2. Hvordan påvirker de forvaltningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer 
processen og resultaterne af de aktuelle almene boligrenoveringer kende-
tegnet af ambitionen om en værdibaseret udvikling?  

3. Hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier viser sig vanskelige at varetage i 
de fysiske løsningsmodeller, som tages i anvendelse i den aktuelle værdi-
baserede udvikling af almene boliger? 

4. Hvorledes er det muligt fremadrettet at kvalificere den værdibaserede ud-
vikling i den almene boligsektor? 

Forskningsspørgsmålene er formuleret på baggrund af, at der i ambitionen om at 
skulle renovere almene boligbebyggelser og samtidig varetage deres arkitektoniske 
kulturarvsværdier, er indlejret flere problemstillinger, der dels knytter sig til det 
praksisnære handlingsniveau, dels til skismaet at bevaringsindsatser medfører for-
andring.  

Disse problemstillinger kommer til udtryk i offentlige diskurser og litteratur. På 
det praksisnære handlingsniveau viser det sig for det første ved, at de arkitektoni-
ske kulturarvsværdier eller kvaliteter den eksisterende bebyggelse tilskrives meget 
ofte vil opfattes som integreret med de fysiske bygningstræk, der forekommer 
utidssvarende; eller at det, som tillægges arkitektonisk kulturarvsværdi, ligefrem 
repræsenterer en direkte barriere for udviklingen af de eksisterende almene boli-
ger. Eksempelvis er der flere sager, hvor en muret facade anses som bevarings-
værdig, samtidig med at den er medvirkende til dårligt isolerede lejligheder med 
skimmelvækst. 

For det andet udgør almenboligloven, bygningsreglementet og eventuelt kommu-
nalt lokalplansarbejde det lovgivningsmæssige og regulatoriske spændingsfelt, som 
en værdibaseret udvikling må forholde sig til og finde sine løsninger i, samtidig 
med at dette rammeværk afstedkommer udfordringer for varetagelsen af de arki-
tektoniske kulturarvsværdier. 
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To nødvendige redegørelser 

For at besvare forskningsspørgsmålene er det nødvendigt først at forstå den prak-
sisnære virkelighed, som den aktuelle værdibaserede udvikling af almene boliger 
udføres indenfor og dermed må forholde sig til. På den ene side må der redegøres 
for, hvilke juridiske og regulatoriske bindinger og krav projekterne mødes med fra 
dels beboerne, boligforeningerne, Landsbyggefonden og kommunerne. På den 
anden side er det nødvendigt at udfolde karakteren af den officielt, fagligt sankti-
onerede forståelse af de almene boliger som arkitektonisk kulturarv, der overve-
jende gør sig gældende i dansk forvaltning og udpegning af arkitektonisk kultur-
arv. Juridisk set er det myndighedernes forståelse af arkitektonisk kulturarv og 
medfølgende krav om bevaring, som renoveringsprojekterne potentielt mødes 
med fra officiel side. Med andre ord må det afsøges hvilken arkitektonisk kultur-
arv de eksisterende almene boliger identificeres med samt spørgsmålet om hvad 
de arkitektoniske kulturarvsværdier tilskrives og hvorfor.  

Den almene renoveringskontekst er et mindre område af den større almene bolig-
kontekst, mens den for nuværende officielt sanktionerede og faglige anerkendte 
tilgang til værdisætning og bevaring af arkitektonisk kulturarv i Danmark er en del 
af det langt større kulturarvsfelt.  

Det er mødet mellem den almene boligrenoveringskontekst og den officielle beva-
ringspraksis og forvaltning af arkitektonisk kulturarv, der udgør den praksisnære 
virkelighed, som de værdibaserede almene renoveringer udføres indenfor (Figur 
2).  I afhandlingen præsenteres derfor to redegørelser, som skal belyse disse for-
hold.  

 

Redegørelse A: Den almene boligrenoveringskontekst 

Den første redegørelse omhandler den almene boligrenoveringskontekst: hvad 
udgøres den almene bygningsmasse af, hvilke udfordringer står den overfor, 
hvordan fungerer renoveringsstøtten, hvordan forvaltes den og hvilke strategier 
ligger bag denne forvaltning. De juridiske og regulatoriske forhold, der gør sig 
gældende omkring de almene renoveringssager betegnes som rammeværket. Ram-
meværket har konsekvens for løsningen og udviklingen i den enkelte sag. Men 
samtidig afspejler rammeværket anliggender af mere generel politisk karakter, som 
rækker udover den specifikke sag. De juridiske og regulatoriske forhold som in-
fluerer den værdibaserede tilgang er oftest formuleret med afsæt i helt andre 
dagsordner og politiske strategier. For at afgrænse undersøgelserne af det boligpo-
litiske influerede felt er redegørelsen søgt afgrænset til kun at omhandle de dele af 
rammeværket og de dele af den almene renoveringskontekst, som har direkte ind-
flydelse på den værdibaserede udvikling af de eksisterende almene boliger.  
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Redegørelse B: Almene boliger som arkitektonisk kulturarv 

Den anden redegørelse angår, hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier de almene 
boliger kan siges at repræsentere set fra officiel og statslig sanktioneret side, nem-
lig ifølge SLKSs kortlægningsprojekt af de almene boligers bevaringsværdier, 
Rammer for Udvikling. Redegørelsen suppleres også med øvrige betragtninger om 
karakteren af de almene boliger som arkitektonisk kulturarv fremsat i kampagner 
og udgivelser. Redegørelsen skal belyse, hvilke forståelser af bebyggelserne som 
arkitektonisk kulturarv, som aktuelt gør sig gældende på dansk myndighedsniveau, 
og dermed har betydning for hvilke krav, der aktuelt gør sig gældende for vareta-
gelsen af samme. Dermed ikke sagt, at værdisætningen og den bagvedliggende 
forståelse af arkitektonisk kulturarv, som præsenteres i Rammer for Udvikling, er 
den eneste rigtige eller mest hensigtsmæssige. Ikke desto mindre er den forståelse, 
som ligger bag kortlægningsprojektet til tider yderst afgørende for de krav, der 
stilles fra myndighedernes side til bevaring i den enkelte almene renoveringssag. 
Og tilsvarende er den genkendelig i myndighedernes værdisætningsmetoder og 
italesættelse af værdier og varetagelse af såvel den danske arkitektoniske kulturarv 
i bredere forstand som for de almene bebyggelsers arkitektoniske kulturarvsværdi-
er. De to redegørelser fungerer som optegning af de to områder, som den værdi-
baserede udvikling af de almene boliger aktuelt må forholde sig til. Dertil infor-
merer redegørelserne afhandlingens efterfølgende analyser.

Figur 2. Afhandlingens genstandsfelt angår den aktuelle almene boligrenoveringspraksis møde med kravet 
om bevaring af de almene boliger som arkitektonisk kulturarv. Identifikationen af de almene boligers 
arkitektoniske kulturarvsværdier, eksempelvis i kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling, sker primært 
på baggrund er den i Danmark officielle forståelse af arkitektonisk kulturarv. Analyserne omhandler den 
aktuelle værdibaseret udviklings Konsekvenser, Kompromisser og Konflikter, der opstår i dette møde. 
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Afhandlingens disposition 

Afhandlingen falder i tre hoveddele, en konklusion samt nærværende indledning, 
hvor afhandlingens afsæt, udførelse, bærende temaer samt afhandlingens placering 
i forskningsfeltet præsenteres (Figur 3). I Del I Feltet Arkitektonisk kulturarv 
udfoldes feltet vedrørende bevaring af arkitektonisk kulturarv. I denne del afkla-
res begreber, deres udvikling og hvorledes de indgår i afhandlingen. Begrebsafkla-
ringen er søgt afgrænset med henblik på at få defineret og udviklet redskaber, der 
er nødvendige for at gennemføre analyserne i Del III. 

I Del II Den almene boligrenoveringskontekst præsenteres de to redegørelser A 
Rammeværket og B Almene boliger som arkitektonisk kulturarv, beskrevet oven-
for. Det er i mødet mellem disse to områder, at den kontekst udspændes, som den 
aktuelle værdibaserede udvikling af almene boliger må forholde sig til.  

Det er derfor indenfor denne kontekst, at det er hensigtsmæssigt at undersøge a) 
den værdibaserede udviklings udfordringer, b) den værdibaserede udviklings be-
tingelser og c) den værdibaserede udviklings aktuelle løsninger. Undersøgelserne 
udføres i Del III gennem tre analyser: Konflikter, Kompromisser og Konsekven-
ser.  Afslutningsvis sammenholdes og diskuteres resultaterne af analyserne i lyset 
af de begreber og problemstillinger, der præsenteres igennem afhandlingens øvri-
ge del. Denne diskussion vil samtidig indebære en besvarelse af afhandlingens 
forskningsspørgsmål.  

Figur 3. Eksposition. Afhandlingen er disponeret med en indledning, tre hoveddele og en konklusion. I Del I 
afklares begreber, deres udvikling og hvorledes de indgår i afhandlingen. I Del II fremstilles en redegørelse af 
rammeværket omkring de almene boligrenoveringer, samt af hvordan de almene boliger opfattes som arki-
tektonisk kulturarv. I Del III præsenteres de tre analyser Konsekvenser, Kompromisser og Konflikter. 
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2. Forskningsdesign, teoretisk afsæt, empiri og metoder 

I de følgende afsnit beskrives afhandlingens opbygning og ph.d.-projektets udfø-
relse, hvor casestudier er omdrejningspunkt. Indledningsvist beskrives derfor ca-
sestudiets styrker og svagheder som forskningsmetode i denne sammenhæng. 
Herefter beskrives selve forskningsdesignet og de teoretisk funderede grundhold-
ninger, der ligger til grund for afhandlingen. Endvidere beskrives de udvalgte ca-
ses karakter, den anvendte empiri og metoderne til dataindsamling. Derefter præ-
senteres de tre analysemetoder anvendt til analyserne Konsekvenser, Kompromis-
ser og Konflikter. Slutteligt beskrives ph.d.-projektets afgrænsning, afhandlingens 
placering i forskningsfeltet og de væsentligste skismaer, som afhandlingen vedrø-
rer. 

 

Det specifikke casestudie og den generaliserbare viden 

Som beskrevet indledningsvist er afhandlingen resultatet af et erhvervs-ph.d.-
projekt. Et uændret sigte igennem hele projektforløbet har derfor været at sikre 
afhandlingens både praksisnære og akademiske relevans. Studier af konkrete, ak-
tuelle værdibaserede almene renoveringssager er derfor valgt som det centrale 
omdrejningspunkt i alle analyserne. Det vurderes nemlig nødvendigt med en kon-
tekstbaseret og praksisnær situering af undersøgelserne for at kunne udfolde det 
komplekse netværk af problemstillinger, der viser sig i følge med ambitionen om 
værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger. Denne konkrete situering er 
også nødvendig for at gøre undersøgelserne umiddelbare, forståelige og relevante 
for praksis. Den viden som kan opnås ved analysen af egentlige kontekstuelle 
erfaringer, kan imidlertid ikke stå alene. På samme måde kan en kontekstrelevant 
viden ikke udelukkende tilvejebringes via generelle teoretiske forudsigelser og 
analytisk rationalitet22.  

Afhandlingen baserer sig derfor på en induktiv case study-metode23, der trækker på 
en kombination af forskellige forskningsdiscipliner, idet såvel registreret dataind-
samling, teoretisk vidensudvikling samt kvalitative forsknings- og udviklingsarbej-
der involveres med henblik på at artikulere det samlede netværk af problemstillin-
ger, der ofte gennemløber en enkelt case. Udvekslingen og kombinationen af di-
scipliner i forhold til et udvalgt emne er netop case study-metodens styrke, da 
problemformuleringens kompleksitet kan belyses fra flere sider, uden at disse 
mister forbindelsen med hinanden. Metoden tilbyder således et egnet afsæt for en 
kritisk undersøgelse af udfordringerne for en værdibaseret udvikling af de almene 
boliger.   

                                                      
22 Bent Flyvbjerg, “Fem misforståelser om casestudiet” (2010), 463–88. 
23 Peter Andreas Sattrup, Architectural Research Paradigms – An overview and a research example (2005); 
Rolf Johansson, “Case Study Methodology” (Methodologies in Housing Research, Royal Institute of Tech-
nology, Stockholm, 2003). 
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Dette vil ske, idet det teoretiske vidensgrundlag sættes i relation til analyser af 
konkrete nutidige eksempler på projektets problemstilling, ligesom resultaterne af 
disse analyser omvendt kan og skal belyse og bidrage til det mere generelle teore-
tiske vidensgrundlag24. Der er således tale om en gensidig oplysning det generelle 
og det specifikke imellem.   

I arbejdet med et enkelt casestudie nødvendiggøres undersøgelser af casens forud-
sætninger og betingelser, der rækker langt ud over det egentlig case-specifikke. 
Disse forudsætninger og betingelser er medvirkende til etableringen af det handle-
rum, som udspændes i de enkelte cases eksempelvis lovgivning, forvaltningsprak-
sis, renovering som fagfelt, officielle sagsgange, ansøgningsprocedurer, regulativer 
og lignende forhold. Ydermere ligger der nogle teoretisk baserede forståelser til 
grund for de holdninger til og forståelser af arkitektonisk kulturarv, dens værd-
isætning og varetagelse, som er vigtige at forstå baggrunden for. De induktive 
casestudier informeres således i høj grad af de to redegørelser i Del II Den almene 
renoveringskontekst, ligesom der gøres brug af begreber og værktøjer etableret i 
Del I Feltet arkitektonisk kulturarv. Både Del I og Del II har en mere deduktiv 
karakter, eftersom de med udgangspunkt i teori samt etablerede forvaltningsprin-
cipper og -officielle strategier både søger at afdække og etablere, hvilken prak-
sisnær virkelighed de værdibaserede almene udviklingsprojekter må realiseres in-
denfor.  

Inden der redegøres nærmere for de anvendte kilder og analysemetoder, introdu-
ceres selve forskningsdesignet, arbejdsgangen og de fundamentale tankesæt, som 
ligger bag disse.  

 

Forskningsdesign  

Kernen i forskningsdesignet er analyserne af konkrete cases (Figur 4). Lige så 
væsentligt for udførelsen af projektet er et sideløbende engagement i såvel data-
indsamling og analyse i en kontinuerlig og gentagende proces. Ud fra de første 
litteraturstudier identificeredes de første temaer og de problemstillinger beskrevet 
tidligere. Samtidig påbegyndtes den første dataindsamling. Med tematik menes en 
problematik af bredere karakter, som potentielt kan dække over flere underliggen-
de problematikker eller kategorier, der tilsammen tegner dens beskaffenhed. Et 
eksempel på et af de første identificerede temaer er ’retten til meningsdannelse’, 
med underkategorier som ’fagfolk versus lægfolk’, ’forskel i behov’ og lignende 
kategorier, hvoraf de fleste igen kan underdeles i kategorier.  

Tidligt i projektet indledtes en kortlægning af potentielle cases. I alt vurderedes 
omkring 200 bebyggelser. Før en egentlig udvælgelse af cases kunne foretages, var 
det nødvendigt at skærpe de identificerede temaer af vigtighed for belysningen af 

                                                      
24 Johansson, “Case Study Methodology”. 
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forskningsspørgsmålene samt deres indbyrdes sammenhæng gennem sideløbende 
litteraturstudier.  

Derfor udførtes studier af litteratur omhandlende på den ene side den særegne 
almene boligrenoveringskontekst og på den anden side feltet vedrørende arkitek-
tonisk kulturarv og dennes bevaring. Litteraturstudierne omfattede almene boli-
gers udvikling og beskaffenheden af rammeværket, som de almene renoverings-
projekter udføres i henhold til. Endvidere afsøgtes teori om værdisætning af arki-
tektoniske kulturarvsværdier samt den historiske udvikling indenfor forståelsen og 
varetagelsen af arkitektonisk kulturarv. Afsøgningen af disse emner er, som be-
skrevet ovenfor, fortsat i hele projektperioden, nogle tekster er genlæst og nye er 
kommet til. Samtidigt fortsattes dataindsamlingen orienteret efter de skærpede 
temaer som resultat af den første dataindsamling og analyse. 

Figur 4. Kernen i forskningsdesignet er analyser af konkrete cases. Dette sker i en kontinuerlig proces, 
hvor indsamling af data udføres parallelt med litteraturstudier og stadig analyse. I løbet af processen 
identificeres relevante temaer, deres indbyrdes sammenhænge og tilknyttede problemstillinger. Temaer-
ne skærpes vedvarende i den stadige proces af dataindsamling, litteraturstudier og analyse. Processen 
gentages indtil der ikke fremkommer nye temaer af relevans for undersøgelsen. 
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På baggrund af den nye viden kunne temaerne skærpes, omformuleres og nogen 
helt udgå, og listen af mulige cases som genstand for projektets analyser indsnæv-
res yderligere. Denne proces af kontinuerlig indsamling af data parallelt med litte-
raturstudier og stadig analyse er kernen i forskningsdesignet. Formålet er, at de 
fremkomne temaer af relevans skærpes, forkastes, suppleres med nye i en stadig 
og repeterende proces indtil, der ikke synes at fremkomme yderligere temaer25.  

 

Tre gensidige analyser 

De endeligt udvalgte cases analyseres i tre typer analyser Konsekvenser, Kom-
promisser og Konflikter.  

 

A. Analysen Konsekvenser omhandler, hvorledes de fysiske resultater af de værdi-
baserede renoveringer videreformidler bebyggelsernes arkitektoniske kultur-
arvsværdier. Analysen vedrører således den værdibaserede udviklings konse-
kvens for de eksisterende bebyggelser som arkitektonisk kulturarv. Her forstås 
konsekvenser som de nye fysiske løsningers betydning for, hvilke arkitektoniske 
kulturarvsværdier der medieres i projekterne, samt hvordan deres karakter kan 
siges at være ændret. 

B. Analysen Kompromisser søger at belyse hvilke beslutningsprocesser, der ligger 
bag sådanne resultater og konsekvenser. I analysen undersøges, hvem der 
træffer beslutningerne om, hvad der skal prioriteres i varetagelsen af de arki-
tektoniske kulturarvsværdier, hvordan gøres det og hvorfor. Her forstås kom-
promisser som de beslutninger, der nås til en form for enighed om i projektud-
viklingen, særligt med henblik på udviklingen af de fysiske løsninger, der skal 
mediere italesatte arkitektoniske kulturarvsværdier. 

C. Analysen Konflikter har til formål at udfolde, hvilke udfordringer man mødes 
med som projektimpliceret part som følge af ønsket om en værdibaseret ud-
vikling. Her forstås konflikter som de udfordringer, man som projektpart ople-
ver, står i vejen for eller har indvirkning på den værdibaserede ambition. 

Af væsentlighed for forskningsdesignet og hele tankegangen bag den kontinuerlige 
skærpelse af temaer som styrende for analysetilgangene er, at de tre analyser, på 
trods af forskellige metoder, formål og fokus er tænkt som supplementære. Analy-
sernes resultater er dermed ikke kun væsentlige hver for sig, men særligt i sam-
menhæng. De belyser hver især aspekter af de samme problemstillinger, og er nok 
relevante i egen ret, men det er netop sammenholdt, at de kan sige noget om den 
værdibaserede udviklings ophavsbetingelser og udfordringer og potentielle kvalifi-
cering. 

                                                      
25 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory (2014). 
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Teoretisk afsæt 

Undersøgelsernes udførelse og metoder baserer sig på nogle teoretisk funderede 
grundholdninger og tilgange med rod i Aktør Netværk Teorien (ANT) og i 
Grounded Theory (GT). Alligevel kan projektet ikke siges at være hverken et GT 
eller et ANT-projekt, hvilket begrundes i de følgende afsnit.   

 

Grounded Theory 

Selve forskningsdesignet er i tråd med den grundlæggende tilgang til forskning 
beskrevet indenfor Grounded Theory (GT). Den grundlæggende tankegang bag 
GT, som den blev formuleret oprindeligt af sociologerne Barney Glaser og An-
selm Strauss, fordrer, udover det simultane engagement i dataindsamling og analy-
se, at man ikke forholder sig til præ-definerede og logisk deducerede hypoteser26. 
Formålet hermed er at opdage, udvikle og verificere teorier ud fra induktive ana-
lyser af data27. Indenfor GT anses den repeterende proces og kontinuerlige skær-
pelse af tematikker og kategorier, som er indlejret i forskningsdesignet, for at være 
helt central for at kunne formulere nye teorier. Her undersøger man forhold ved 
intensiv og induktiv analyse af data, ofte interviews, der gerne analyseres via kod-
ning af flere omgange. På samme måde interviewes informanterne også flere gan-
ge med afsæt i de første analyseresultater.  

Forskningsdesignet er inspireret af GT, ligesom også kodningsprocedurerne an-
vendt i undersøgelserne er hentet fra GT-metodebeskrivelserne. GT har netop 
vist sig som et brugbart afsæt, da mine undersøgelser i høj grad omhandler kon-
krete handlinger i aktuelle renoveringssager. Det har været nødvendigt at skulle 
finde dels årsager dels sammenhænge i problemstillinger, der kommer til udtryk 
igennem forskelligartede handlinger på både forvaltnings-, rådgivnings, og beslut-
ningsniveau. Her viser GT-metoderne sig som nyttige værktøjer til at udrede 
komplekse sammenhænge, hvor eksempelvis bevæggrunden for den samme hand-
ling eller beslutning kan være væsensforskellig fra en kommunal byggesagsbehand-
ler til en beboer eller, arkitektrådgiver. 

Til forskel fra et typisk GT-projekt er de samme informanter ikke interviewet igen 
efter den første kodning28. Derimod er der interviewet nye informanter efter den 
første kodning, hvor den indledningsvise identifikation af kategorier og overord-
nede tematikker har påvirket interviewguiden til den næste række af interviews.  

Dette skyldes for det første, at der ikke er tale om distinkte konstruktivistiske inter-
views, som beskrevet af Charmaz29. Et konstruktivistisk interview anses inden for 

                                                      
26 Charmaz, 5. 
27 Merete Watt Boolsen, “Grounded Theroy” (2010), 207–38. 
28 Charmaz, 58-70. 
29 Charmaz, 183. 
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GT som en performance, hvor forståelser fremkommer, erfaringer valideres, og 
identiteter legimiteres. Denne konstruktivistiske interviewkarakter vanskeliggøres, 
da genstanden for undersøgelsen her, ikke er informanten selv, men i stedet den 
værdibaserede udviklings ophavsbetingelser og udfordringer. For det andet har 
interviewene til formål at tilvejebringe information om kronologi i processer, for-
valtningsprocedurer, konkrete projekter og lignende forhold, der ikke normalt vil 
være emner, der undersøges i konstruktivistiske GT-interviews. 

Mange GT-udøvere kombinerer induktive og deduktive processer som afsæt for 
analyserne30. Alligevel vil mange GT-forskere tage afstand fra denne kombination. 
Tilgangen i nærværende afhandling, hvor der er ledt efter særlige kategorier og 
temaer i såvel litteraturstudier og empiri, som efterfølgende har informeret analy-
semetoder og konklusioner adskiller sig derfor fra rent induktive GT-
forskningsprojekter. Udover at GT har inspireret selve den gentagende og simul-
tane tilgang til dataindsamling og analyse i forskningsdesignet, anvendes også 
kodningsprocedurer beskrevet indenfor GT i mine analyser. Disse kodningspro-
cedurer er anvendt, da de netop er udviklet med henblik på at kunne udfolde, 
hvad der ligger til grund for konkrete handlinger, samt at kunne finde mønstre i 
store mængder kvalitative data. I analyserne bliver det dermed muligt at identifice-
re sammenhænge på tværs af handlingsniveauer i såvel den enkelte case som på 
tværs af cases. Især bliver det muligt at skærpe de fremkomne temaer og kategori-
er ved inddragelse af relevante teorier og litteratur. 

Det er vigtigt at understrege, at formålet således ikke har været formuleringen af 
egentlige nye teorier udelukkende på baggrund empirien. I stedet har formålet 
været at identificere sammenhænge af mere generel karakter for den bredere vær-
dibaserede almene renoveringspraksis med afsæt i det specifikke samt ved per-
spektivering til øvrig forskning, litteratur og formulerede teorier. Ikke mindst har 
formålet med den løbende simultane og skærpende proces af dataindsamling- og 
litteraturstudier været at styrke validiteten af afhandlingens resultater i den hen-
seende. 

 

                                                      
30 Charmaz, 104. 
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Aktør Netværk Teori 

Det andet grundlæggende teoretiske afsæt for udførelsen af nærværende afhand-
ling er i tråd med Aktør Netværk Teoriens (ANT) forståelse af det sociale, da 
arkitekturdisciplinen såvel som de fysiske resultater heraf, anses som et sociotek-
nisk anliggende. ANT-forståelsen af det sociale som en stadig indgåelse af associa-
tioner eller relationer mellem aktører af såvel human som ikke-human art, er brugbar 
i undersøgelsen af netop arkitekturprojekters tilblivelse samt af de beslutnings-
processer, som ligger til grund herfor. Det sociale er i ANT-forståelsen under 
konstant forandring eller i stadig tilblivelse som resultat af et netværk af forbin-
delser, hvor såvel menneskelige som ikke-menneskelige aktører påvirker og reage-
re på hinanden og således i fællesskab afstedkommer bestemte aflæselige effekter, 
der igen bidrager til det samlede netværk. På samme måde kan man med fordel 
betragte udviklingen af den værdibaserede almene boligrenovering som et netværk 
af denne komplekse art, men med henblik på at udrede, hvilke beslutninger og 
handlinger der påvirker og påvirkes for endelig at resultere i et fysisk resultat.   

ANT har sin teoretiske oprindelse i videnskabssociologien og i Science and Tech-
nology Studies (STS), hvor især Bruno Latour og Michel Callon har været frontfi-
gurer for udviklingen af feltet som led i deres ambition om at kunne forstå det 
sociale. I dag er ANT udbredt indenfor Science and Technology Studies (STS) og 
i studier af sociotekniske netværk. ANT-tænkningen har også vist sig hensigts-
mæssig i mine undersøgelser, da den tilbyder metoder til at studere komplekse 
sociale relationer. Således anviser ANT metoder til at undersøge processer, prak-
sisser og relationer under forandring på en måde, hvor også objekter, deres vig-
tighed og mulige påvirkning af processer sidestilles med menneskelige handlinger. 
Dette synes særligt brugbart i undersøgelsen af arkitekturprojekters tilblivelse, da 
de eksisterende fysiske forhold ikke kun udgør en fysisk virkelighed, man ændrer 
på; de er derimod direkte udslagsgivende for ændringer og udgør snarere betingel-
ser, der påvirker fremtidige handlinger, brug og beslutninger. Af samme grund 
kan de opfattes som integreret i de sociale relationer og det netværk, der opstår 
omkring deres ændringer. 

Centralt i ANT står afvisningen af en række moderne dualismer, såsom na-
tur/kultur, sind/krop, menneskelig/ikke-menneskelig31, men også af det, der kan 
kaldes det sociales sociologi, hvor samfundet grundlæggende anses som et særligt do-
mæne, der indvirker på selv individuelle handlinger og intime valg32. I stedet re-
præsenterer ANT en associationssociologi, i og med at det sociale anskues som resul-
tatet af stadige forandringer af relationer. Det sociale anses som associationer 
eller netværk mellem menneskelig handlen og objekter. I denne forståelse skal det 
sociale udredes ved granskning af sådanne relationers tilbliven, påvirkning og 

                                                      
31 Rodney Harrison, Heritage: Critical approaches (2013), 205. 
32 Bruno Latour, En ny sociologi for et nyt samfund introduktion til aktør-netværk-teori (2008). 
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ophavsbetingelser og indbefatte såvel humane som non-humane aktører. Denne 
grundlæggende metodiske åbenhed overfor betydningen af såvel menneskelige og 
tingslige emner eller en bred forståelse af aktørers betydning for handlinger i socia-
le netværk kaldes for symmetri 33. Den symmetriske tilgang indbefatter, at såvel ob-
jekter som mennesker medvirker til modificering af en tilstand eller relation. Både 
mennesker og objekter kan altså tilskrives agens, i og med at de med deres tilstede-
værelse kan få andre aktører til at handle og derved får nye relationer til at opstå 
eller ændre sig. 

I ANT er det derfor centralt at redegøre for sociale situationer forstået som en 
mangfoldighed af handlinger, deres betingelser og de tingsligt medierede situatio-
ner de indgår i ved at identificere de såvel humane og ikke-humane aktører og 
agenter, der indgår i den sociale sammenhæng som undersøges34. Af samme grund 
tilbyder ANT spændende metoder til at søge at redegøre for det sociale, og de er 
efterhånden bredt anvendt også indenfor arkitekturforskning. 

I denne afhandling anses arkitektur, og specifikt værdibaseret udvikling af Dan-
marks almene boliger, som en socioteknisk disciplin. Det vil sige, at arkitekturdi-
sciplinen og de fysiske resultater heraf, altså den fysiske arkitektur, anskues som 
et socioteknisk anliggende. Ethvert bygningsværk tilvejebringes som et resultat af 
såvel sociale og tekniske betingelser, hvis relationer ikke kan adskilles som uaf-
hængige af hinanden. Denne forståelse af arkitektur og dens tilblivelse ligger im-
plicit i tilgangen til hele ph.d.-projektet og har særskilt haft betydning for meto-
den i analyserne Kompromisser og Konflikter (Del III). 

Både Latour og professor i arkitekturteori Albena Yaneva har beskæftiget sig med 
arkitektur indenfor ANT-forståelsesrammen35. I ANT-perspektiv anses bygninger 
ikke som statiske objekter, men som værende sammensat af komplekse relationer 
og under stadig forandring36. Imidlertid adskiller dette ph.d.-projekt sig i visse 
henseender fra disse arbejder, først og fremmest fordi afhandlingens formål ikke 
er at etablere viden om det sociales karakter i mødet med arkitektur som teknisk 
disciplin eller om arkitekturen som værende af socioteknisk karakter eller ej. Der-
til kommer, at der i analysen af hvordan såvel humane som ikke-humane aktører 
bevirker ændringer og handlen med konsekvens for udviklingen af det værdibase-
rede udviklingsprojekt, tillægges større vægt på de humane aktører end de ikke-
humane. De menneskelige aktører anses som reflekterende og selvbevidste age-
rende, der dermed også kan tildeles et ansvar for projekternes udkomme. Idet jeg 
således fastholder og forbeholder spørgsmålet om ansvar og intention til en be-

                                                      
33 Casper Bruun Jensen, “STS” (2010), 376. 
34 Niels Albertsen, “Retfærdiggørelse, ideologi, kritik”, Dansk Sociologi 19(2) 2008, 66. 
35 Albena Yaneva, Mapping controversies in architecture (2011); Bruno Latour og Albena Yaneva, “‘Give 
Me a Gun and I Will Make All Buildings Move’: An ANT´s View of Architecture”, Networks, 2008. 
36 Albena Yaneva, “How Buildings ‘Surprise’: The Renovation of the Alte Aula in Vienna”, Science Studies 
21(1) 2008, 8–28. 
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stemt type mere humane aktører, trækkes samtidig på et af de kritikpunkter ANT-
feltet mødes med. ANT-feltet kritiseres netop ofte for, at det synes at forudsætte 
en flad ontologi, hvor alle aktører i princippet tildeles lige stor vigtighed for de 
ændringer, der sker i et netværk37.  

Afhandlingen er således funderet på nogle grundlæggende tilgange og anskuelser, 
der har resulteret i at analysemetoder er blevet udviklet og valgt, alt efter deres 
evne til at belyse forskellige aspekter af forskningsspørgsmålene ud fra identifice-
rede temaer af vigtighed for netop disses besvarelse. Denne nærmest heuristiske 
tilgang medførte, at metoder har været afprøvet og siden forkastet i takt med til-
egnelsen af ny viden. Den nye viden er delvist tilegnet netop ved afprøvningen af 
metodiske greb og afsøgningen af tematikker, som omvendt har kastet lys over 
metodernes hensigtsmæssighed og mangler.  

Efter projektopstart viste de analysemetoder, som indledningsvis var formuleret i 
forbindelse med beskrivelsen af ph.d.-projektet, sig hurtigt at komme til kort i 
mødet med den komplekse praksisnære virkelighed. Eksempelvis var intentionen 
indledningsvist, at kommunerne som myndighed for varetagelsen og udpegelsen 
af bevaringsværdige bygninger ville have en sammenlignelig praksis og målsætnin-
ger for området, hvilket ikke er tilfældet. Samtidig har også mit syn på hvad arki-
tektoniske kulturarvsværdier er og kan være ændret sig, hvilket også har medført 
ændringer i analysemetoder. Det var for eksempel oprindeligt intentionen, at jeg 
gennem analyse kunne definere, hvilke fysiske forhold en bebyggelses arkitektoni-
ske kulturarvsværdier specifikt knyttede sig til for dermed at kunne sige noget om, 
hvor ’tålegrænsen’ lå for, hvor meget der kunne interveneres med disse fysiske 
forhold uden, at værdierne gik tabt.  

Kravet om et kulturarvshensyn hensyn i almene boligrenoveringsprojekter vanske-
liggør en i forvejen multifacetteret praksis yderligere, da bevaring og arkitektoni-
ske kulturarvsværdier er nye dagsordner som projektparter, rådgivere, beboere, 
forvaltninger og myndigheder mødes med. Man kan derfor med rette tale om, at 
den værdibaserede tilgang i forbindelse med almen boligrenovering aktuelt er ud-
tryk for en praksis under forandring.  

 

Cases 

Til udvælgelsen af de cases, som er gjort til genstand for analyser, er en række 
kriterier blevet formuleret. Endvidere er Bent Flyvbjergs casetypologi, der diffe-
rentierer imellem fire casetyper anvendt i karakteristikken og udvælgelsen af ca-
ses38. Ifølge Flyvbjerg, tales der for det første om ekstreme eller atypiske cases, som 
har været særligt problematiske eller succesfulde i en mere distinkt forstand. For 

                                                      
37 Gary Campbell og Laurajane Smith, “Keeping Critical Heritage Studies Critical: Why ‘Post-Humanism’ 
and the ‘New Materialism’ Are Not So Critical” (2016), 12. 
38 Flyvbjerg, “Fem misforståelser om casestudiet”. 
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det andet er der cases med maksimal variation, som betegner cases, der ved sammen-
ligning varierer meget på enkelte parametre. Den tredje type betegnes kritiske ca-
ses, der er en sådan karakter, at man kan deducere, at hvis et givent forhold ikke 
gør sig gældende i denne case, vil den heller ikke gøre det i andre. Mens den fjerde 
typologi kaldes paradigmatiske cases, da de kan betragtes som mønstereksempler for 
det felt, som casen omhandler. Formålet med at opstille kriterier for caseudvæl-
gelsen i kombination med en typologisk karakteristik af casene har skulle sikre, at 
de valgte cases repræsenterer forskelle og/eller relevante ligheder indenfor det 
undersøgelsesfelt, som er fokus i analysen. Casene er altså udvalgt ud fra deres 
evne til at afspejle de aktuelle værdibaserede renoveringsprojekters store variatio-
ner, når det kommer til såvel fysiske løsninger, indhold og udviklingsproces. 
Ydermere er casene, der er genstand for analyse, valgt ud fra forskelle og/eller 
ligheder i indhold og karakter for at øge sandsynligheden for at de kunne bidrage 
til belysning af forskningsspørgsmålene. Udvælgelseskriterierne har således delvist 
været formet af de problematikker, det specifikt var analysens formål at udfolde. 
Eksempelvis er der i analysen Konsekvenser, udvalgt cases der tilsyneladende 
repræsenterede forskellige tilgange til varetagelsen af de arkitektoniske kulturarvs-
værdier.  

Der er altså tale om en informationsorienteret case-udvælgelse, hvor det på forhånd 
er vurderet, at en case har kunne tilvejebringe relevant viden39. De udvalgte cases 
formodes altså, i forhold til tilfældigt udvalgte cases, at kunne bidrage til belys-
ningen af særlige aspekter vedrørende den værdibaserede renoveringspraksis hver 
især. Men samtidig er casene udvalgt på baggrund af særskilte forskelle og ligheder 
i kraft af hvilke, de formodes at kunne informere og supplere den viden som tilve-
jebringes af de øvrige cases på en hensigtsmæssig måde. 

 

Case-kortlægning og udvælgelseskriterier 

Indledningsvist udførtes en case-kortlægning ved en afsøgning af bebyggelser og 
renoveringsprojekter nævnt i publikationer, rapporter, Rammer for Udviklings 
besigtigelsesliste, på AlmenNets hjemmeside40, webpublicerede projekter og 
endelig ved forespørgsel hos ansatte i Landsbyggefonden og JJW Arkitekter. De 
mulige cases blev registreret og den endelige liste omfattede omkring 125 
potentielle cases.  

                                                      
39 Flyvbjerg, 475. 
40 AlmenNet er en forening af boligorganisationer med formålet at udvikle gode løsninger til fremtidssik-
ring af de almene boligafdelinger. Foreningen blev stiftet i 2007 med baggrund i Landsbyggefonden og 
Realdanias udviklingsinitiativ "Fremtidssikring af ældre almene boligbebyggelser". Kampagnen resulterede 
i udpegningen af en række demonstrationsprojekter. AlmenNet blev projektets laboratorium, og ved 
projektperiodens udløb var der i de almene boligorganisationer bred tilslutning til at videreføre AlmenNet 
ved egne kræfter. Kilde: www.almennet.dk 
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Kriterierne for den første case kortlægning var: 

 at casene skulle bestå af almene boligbebyggelser opført før 1974  

 casenes potentielle værdi som arkitektonisk kulturarv skulle være italesat  

Efterfølgende blev listen indsnævret betydeligt, da følgende kriterier blev føjet til: 

 bebyggelserne skulle være renoveret eller være i gang med at blive renoveret.  

 projekterne skulle være tildelt renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden  

 størstedelen af bebyggelsen skulle udgøres af etageboliger  

Disse kriterier blev formuleret for at sikre muligheden for at sammenholde de 
værdibaserede renoveringsprojekters indhold, proces og løsninger med den offici-
elle renoveringsstøtteansøgningsproces og dermed rammeværket omkring sådanne 
projekter. Samtidig er kriteriet om, at projekterne får renoveringsstøtte væsentlig, 
da de almene boligforeninger af økonomiske årsager ikke har mulighed for at ud-
føre større renoveringsarbejder uden om Landsbyggefonden. Omvendt betyder 
det, at de projekter, som får renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden, netop med-
fører større bygningsarbejder og bygningsændringer. Kriteriet om etageboligtypo-
logien blev tilføjet for at begrænse genstandsfeltet (Figur 5).  

Figur 5. Casekriterier. De projekter der indgår som cases i undersøgelserne er udvalgt ud fra en række 
kriterier. Endelig har graden af tilgængeligt projektmateriale samt projekternes udviklingsstadier resulte-
ret i en A, B, C og D klassificering af casene med betydning for hvilke analyser de indgår i. 



 
 

38  

Mange af de samme problematikker, som beskrives i afhandlingen, vil imidlertid 
formentlig gøre sig gældende for såvel almene rækkehuse, kædehuse, dobbelthuse 
og almene enfamiliehuse.  

Efter denne yderligere afgrænsning af mulige cases viste der sig øvrige kriterier, 
som havde afgørende betydning for, hvorledes casene kunne medvirke til at tilve-
jebringe den ønskede viden. For det første var nogle cases færdigrenoverede for 
flere år siden, andre var i opstartsfasen og nogle under udførelse. I de ældre sager 
var der ikke mange kilder umiddelbart tilgængelige, der kunne belyse, hvordan 
selve indholdet og løsningen af projekterne var udviklet i løbet af processen. Den 
samme problematik var gældende for de cases i de meget tidlige opstartsfaser, 
hvor det var for tidligt at sige noget om, hvordan den endelige løsning ville falde 
ud. 

På grund af min tilknytning til JJW Arkitekter viste det sig også vanskeligt at få 
adgang til kildemateriale fra andre tegnestuer vedrørende projektudviklingsproces-
sen og de forhold, som lå til grund for beslutninger af vigtighed for projekterne. 

I sidste ende blev de potentielle cases derfor inddelt efter tilgængeligt kildemateri-
ale og karakteren heraf i forhold til projektstadiet: 

 Casetype A: fri adgang til dokumenter om projektets tilblivelse hos Landsbyg-
gefonden og arkitektrådgiver. Gennemført besigtigelse, observationer samt in-
terviews med projektimplicerede parter. Casen har et fremskredent projekt-
stadie. 

 Casetype B: tilgængeligt kildemateriale i Landsbyggefondens digitale drifts-
støttesystem, fremskredent projektstadie og interviews med projektimplicere-
de parter.  

 Casetype C: tilgængeligt kildemateriale i Landsbyggefondens digitale drifts-
støttesystem, fremskredent projektstadie, omtales evt. af informanter. 

 Casetype D: beskrevet i udgivelser, på nettet og evt. i Landsbyggefondens 
digitale driftsstøttesystem, fremskredent projektstadie.  

Denne niveaudeling eller typeinddeling af cases har haft betydning for, hvilke 
cases som i sidste ende kunne blive genstand for hvilke analyser og hvordan. Der 
er derfor tale om cases af type A, B, C og D, samt at alle typer af cases som mi-
nimum skulle været nået til helhedsplan og programfasen i projektudviklingspro-
cessen (disse faser beskrives i Del II.A.3). 
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Udover de 22 cases nævnt i Tabel 1 har flere øvrige bebyggelser været besøgt og 
undersøgt mere indgående, da de til dels levede op til casekriterierne. Flere om-
stændigheder har imidlertid været medvirkende til denne endelige udvælgelse ud-
over de førnævnte kriterier. Eksempelvis er sager, der har modtaget renoverings-
støtte fra Landsbyggefonden før juli 2011, ikke indført i det digitale sagsarkiv, 
hvorfor dokumenter fra renoveringsstøtteprocessen ikke var umiddelbart tilgæn-
gelige. Flere sager var i deres tidlige opstart, og selvom kulturarvsdagsordenen var 
på tale, var projektudviklingen på for tidligt et stadie til, at de følger for projek-
terne, som dette formentlig ville afstedkomme, endnu ikke kunne udfoldes. Andre 
projekter er opført før kulturarvsdagsordenen egentlig italesattes som sådan41, 
samtidig med at kildematerialet var sparsomt.  

De sager, som er genstand for de følgende analyser, er imidlertid ikke de eneste 
sager, som kunne være anvendt. Der har alligevel været forholdsvis få almene 
bebyggelser med igangværende renoveringsprojekter, som har levet op til de op-
stillede kriterier, som det gør sig gældende for casetyperne A, B og C.  

Casetypen D er ikke i sig selv genstand for analyserne, men inddrages som refe-
rencecases, da de viser øvrige facetter af de tilgange og resultater som genkendes i 
de øvrige cases. 

I beskrivelsen af de enkelte analysemetoder forklares det nærmere, hvordan de 
udvalgte cases, som er genstand for analyserne, netop blev vurderet som relevante 
for tilvejebringelsen af den ønskede viden samt deres casetypologi. 

Af tabellen kan det ses, at casene fordeler sig ujævnt på de tre årstalsintervaller, 
ligesom nogle bebyggelser er opført på tværs af tidsintervallerne, hvilket gør en 
klar opdeling vanskelig. I sådanne tilfælde opregnes bebyggelserne i det følgende 
til at høre til det tidsinterval, hvortil det første år for byggeriets opførsel hører. 
De udvalgte cases fordeler sig dermed således i de tre tidsintervaller: tilhørende 
perioden 1910-45 er der seks cases, i perioden 1946-59 er der tretten cases og i 
perioden 1960-74 er der tre cases. Af casene henregner 86% til de to første tids-
perioder, imens 68% af casene har mursten som det primære facademateriale. I 
Del II redegøres for den almene bygningsmasses karakteristika i forhold til stør-
relse, typologi, konstruktion, facademateriale samt for de arkitektoniske kultur-
arvsværdier de tilskrives i kortlægningsprojektet, Rammer for Udvikling og i øvrige 
publikationer. Alligevel er det væsentligt for at forstå denne lettere skæve forde-
ling af cases allerede at nævne indledningsvist her, hvordan den er sammenlignet 
med beskaffenheden af den eksisterende almene boligmasses fra perioden. 

                                                      
41 I disse ældre sager italesættes en vellykket hensyntagen til det eksisterende byggeris kvaliteter eller 
værdier ofte i forlængelse af vurderingen af deres arkitektoniske kvalitet snarere end som kulturarvshen-
syn. Denne ofte overlappende brug af arkitektonisk kvalitet med det, som kunne forstås som arkitektonisk 
værdi, er et træk, der gør sig gældende for langt størstedelen af de almene renoveringsprojekter, som 
blev screenet i forbindelse med den første case-kortlægning. Denne overlappende brug og forståelse af 
arkitektonisk kvalitet og arkitektonisk værdi er en central diskussion i afhandlingen, der udfoldes yderlige-
re i Del II.B.I og Del III.2. 
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TYPE EMPIRI ANTAL NAVN FACADEMAT. BELIGGENHED OPFØRT 

A 
Fri adgang til dokumen-
ter om projektets tilbli-
velse hos Landsbygge-
fonden og arkitektråd-
giver, besigtigelse, 
observationer, inter-
views med projektim-
plicerede parter. 

1 Søndermarken Beton Frederiksberg,  

Sjælland 

1951-54 

B 
Adgang til dokumenter 
hos Landsbyggefonden, 
interviews med projekt-
implicerede parter, 
besigtigelse, officielt 
tilgængeligt materiale, 
publikationer med 
videre. 

3 Bellahøjhusene, AAB Beton Brønshøj, Sjælland 1951-57 

Højstrupparken Mursten Odense, Fyn 1949-53 

Brøndbyparken, afd. 1 Mursten Brøndby, Sjælland 1949-55 

C 
Adgang til kilder i 
Landsbyggefondens 
database samt øvrigt 
materiale tilgængeligt 
på internettet, i publi-
kationer, besigtigelse 
og eventuelt rundvis-
ning. Eventuelt omtalt i 
interviews. 

5 Gellerupparken Beton Århus, Fyn 1968-72 

Parkskellet, 

AAB 111 

Mursten København, Sjæl-
land 

1942 

Albertslund Syd Beton Albertslund, Sjæl-
land 

1960-68 

Stadionkvarteret Mursten Glostrup, Sjælland 1955-66 

Mosegårdsparken Mursten Gentofte, Sjælland 1944-56 

D 
Kilder tilgængelige på 
internettet, hjemmesi-
der, i publikationer 
samt besigtigelse. 
Eventuelt omtalt i 
interviews. Nogle cases 
i Landsbyggefondens 
digitale arkiv. 

13 Milestedet, AKB Beton Rødovre, Sjælland 1953-58 

Søvangen Mursten Brabrand, Jylland 1953-59 

Gyldenrisparken Beton København, Sjæl-
land 

1966 

Tingbjerg Mursten Brønshøj, Sjælland 1950-70 

Bispeparken Mursten København, Sjæl-
land 

1940-42 

Skovgården Mursten Middelfart, Fyn 1955-63 

Ringgården Mursten Århus, Jylland 1939-41 

Lejerbo, afd. 13 Mursten Randers, Jylland 1954 

Ringparken Mursten Holstebro, Jylland 1953-57 

Øbrohus Beton København, Sjæl-
land 

1958-61 

Nydamsparken Mursten Århus, Jylland 1958 

AAB afd. 23 Mursten København, Sjæl-
land 

1925 

ABK, Karré 8 Mursten København, Sjæl-
land 

1924 

 

I ALT 

 22 Mursten: 15=68% 

Beton: 7=32% 

Fyn: 3=14% 

Sjælland: 14=63%  

Jylland: 5=23% 

1910-45: 
6=27% 

1946-59: 
13=59%  

1960-75: 
3=14% 

Tabel 1. Caseoversigt. Fordeling af cases på type, primære facademateriale, geografisk placering og opførelsesår.  
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Hele 74% af de almene boliger er opført med mursten som facademateriale, og 
29% er opført før 1959. De udvalgte cases repræsenterer dermed en langt større 
andel af bebyggelser fra de to første tidsperioder, end disse reelt udgør af den 
almene boligmasse. Kun 14% af casene repræsenterer den sidste tidsperiode, som 
ellers udgør 29% af bygningsmassen. Det skyldes, at det har været meget vanske-
ligt at finde aktuelle almene renoveringsprojekter, hvor montagebyggeriernes arki-
tektoniske kulturarvsværdier italesættes. Når det kommer til de store montagebyg-
gerier, italesættes det eksisterende byggeris kvaliteter sjældent og i så fald næsten 
udelukkende som arkitektoniske kvaliteter og ikke som arkitektonisk værdi eller 
arkitektoniske kulturarvsværdier i det hele taget.  

Der er imidlertid sket en udvikling de seneste år, og der er nu sager, hvor kultur-
arvsdagsordenen virker ind i projektudviklingen af renoveringsprojekterne som i 
Gellerup, selvom det også her var en dagsorden der først blev introduceret senere 
i projektforløbet. Ydermere er mange montagebebyggelser fra 1960’erne og 
1970’erne allerede blevet renoveret i 1980’erne og 1990’erne, hvor der ikke var øje 
for deres kulturhistoriske, miljømæssige eller arkitektoniske værdier. Disse er altså itale-
sat mere aktivt efterfølgende og vil måske vise sig som væsentlige for fremtidige 
renoveringer af denne type bygningsmasse. Flere af montageplansbebyggelserne 
står nu over for deres anden renovering. 

De murede byggeriers arkitektoniske værdier er derimod værdsat i langt højere grad, 
og flere af disse er tilmed klassificeret som bevaringsværdige. Trods deres langt 
højere alder, står størstedelen af disse imidlertid over for deres første renovering. 
Ikke mindst afspejler de udvalgte cases den interesse, der er opstået for de tidlig-
ste betonbyggerier som Milestedet, Bellahøjhusene og Søndermarken, alle opført i 
1950’erne. Denne interesse gælder også de tidlige lave betonbyggerier, men de er 
som sagt valgt fra for at afgrænse undersøgelserne. Af de 22 cases i tabel 1 er de 
32% opført med beton som facademateriale.  

 

Periode Sjælland  Syddanmark3  Jylland I alt 

Før 1945 64,3% 14% 21,7% 100% 

1946-59  55,5% 16,4% 28% 100% 

1960-741  73,2% 8,1% 18,8% 100% 

1960-742 47,3% 19,4% 33,3% 100% 

Tabel 2. Oversigt over den geografiske placering af almene etageboliger opført frem til 1975 i procent.  
Tallene stammer fra Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri, Landsbygge-
fonden, 2014.  
1Bebyggelse med mindst 500 boliger. 2Bebyggelser med mindre end 500 boliger. 3Fyn og Sønderjylland. 
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Den geografiske placering af casene svarer nogenlunde overens med den reelle 
fordeling af almene boliger i Danmark, hvor der er en klar overvægt af almene 
boliger placeret på Sjælland indenfor alle tidsperioder (Figur 6 og Tabel 2). 

 

Den endelige udvælgelses af cases var som beskrevet baseret på en kombination af 
de opsatte kriterier, tilgængeligt kildematerialer og projekternes udviklingsstadie. 
Hertil kom deres karakter i forhold til Flyvbjergs casetypologier. Eksempelvis var 
det i den sammenlignende analyse, Konsekvenser vigtigt at vælge cases med mak-
simal variation, i og med at de skulle være sammenlignelige, men tilsyneladende 
adskille sig væsentligt fra hinanden, når det kom til selve tilgangen til varetagelse 
af de identificerede arkitektoniske kulturarvsværdier igennem de nye arkitektoni-
ske løsninger. Som beskrevet tidligere er det altså centralt for den endelige case-
udvælgelse, at casene formodes at belyse særlige aspekter af de undersøgte pro-
blemstillinger. Det betyder omvendt, at den endelige udvælgelse og casenes typo-
logiske karakter først kunne etableres i takt med, at selve analysemetoderne og 
analysernes formål blev formuleret. 

Figur 6. Geografisk placering af cases. 63% af de udvalgte cases er placeret i København og de nærmeste 
kommuner. 23% er placeret i Jylland og 14% på Fyn. 
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Empiri 

Tilknytningen til JJW Arkitekter og Landsbyggefonden har givet adgang til et an-
seeligt kildemateriale i deres respektive databaser vedrørende projekter, korre-
spondance, notater, regulativer, formålsbeskrivelser, udgivelser og lignende. 
Forskningsprojektet gør brug af det brede empiriske materiale fra disse interne 
databaser, men også af øvrige kilder som lovtekster, strategibeskrivelser, evalue-
ringsrapporter, projektbeskrivelser, tegningsmateriale, referater, fotos, værdibe-
skrivelser, temaudgivelser om almen bygningskultur, lokalplaner, vejledninger, 
historisk materiale og lignende kilder, der alle kan siges at have dokumentkarakter. 
Endvidere har jeg udført besigtigelser af boligbebyggelser og har deltaget i flere 
møder samt informationsoplæg, rundvisninger og kurser vedrørende almen bolig-
renovering.  

 

Interviews 

Der er udført i alt 24 kvalitative interviews med 28 informanter (se liste over ud-
førte interviews bagerst i afhandlingen) af minimum en times varighed. Informan-
terne er valgt ud fra deres rolle i de almene boligrenoveringsprojekter, således at 
de repræsenterer de beslutningsdygtige parter i sådanne projekter, nemlig bolig-
foreningen, beliggenhedskommunen og Landsbyggefonden samt repræsentanter 
for de rådgivende arkitekter (Tabel 3). Der er således prioriteret informanter, som 
kan siges at have en væsentlig rolle for både projektformulering, projektforvalt-
ning og projektudviklingsproces og formgivningen i de enkelte cases. Igen har en 
afgrænsning været nødvendig af hensyn til undersøgelsernes gennemførlighed. De 
udvalgte informanter er således ikke de eneste af betydning for de opremsede 
projektformende forhold i et alment boligrenoveringsprojekt. Ingeniører, entre-
prenører, lokale interessegrupper, politikere og ikke mindst beboerne kunne lige 
så vel være inkluderet.  

 

 

 
INFORMANTENS ROLLE ANTAL 

Repræsentant for Landsbyggefonden 6 

Repræsentant for boligforening eller boligorganisation 6 

Repræsentant for styrelse eller kommunal forvaltning 9 

Repræsentant for rådgivende arkitekter 6 

Forsker i værdisætnings- og bevaringsteori 1 

I ALT 28 

Tabel 3. Oversigt over informanter. 
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Af hensyn til at belyse forskningsspørgsmålene bedst muligt indenfor den tids-
ramme og indenfor det valgte forskningsdesign er det imidlertid prioriteret at 
interviewe repræsentanter for de parter, som netop synes at have størst muligt 
handlerum med direkte konsekvens for projekternes indhold, eksekvering og løs-
ning. Det betyder, at der meget vel kan være væsentlige aspekter af de konkrete 
cases, som ikke udfoldes, eller at der er flere variationer af problemstillinger af 
betydning for rammeværket, som ikke belyses eller ikke belyses fyldestgørende. 
Eksempelvis kan der være problemstillinger omkring indflydelse som viser sig på 
en særlig måde set fra den enkelte beboers perspektiv, ingeniørernes eller entre-
prenørernes. Ikke desto mindre syntes der ikke at vise sig væsentlige nye temaer af 
relevans for besvarelsen af forskningsspørgsmålene efter den tredje interviewræk-
ke, og derfor udførtes der ikke yderligere interviews. 

Den første række af interviews blev afholdt første halvår af 2016. Rækken bestod 
af strukturerede interviews med en projektleder (af og til kaldet ”forretningsfø-
rer”) i et boligselskab, kommunalt ansatte i to kommuner, en stadsarkitekt, en 
rådgivende arkitekt samt ansatte i Landsbyggefondens Byggeteknisk Funktion, der 
til dagligt forvalter og behandler sager om renoveringsstøtte (Del II.A.2). 

Den næste række interviews blev også afholdt som strukturerede interviews og 
indbefattede projektlederen af kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling, sek-
retariatschefen i Landsbyggefonden samt Associate Professor Marie-Thérèse van 
Thoor, Chair Heritage & Cultural Value, Faculty of Architecture. Den sidstnævnte 
falder således udenfor de kriterier, som blev opstillet for udvælgelsen af informan-
ter, men interviewet blev udført på trods. Dette skyldes et ophold på TU Delft, 
Faculty of Architecture and the Built Environment, Department of Architecture, 
Chair of History of Architecture and Urban Planning i efteråret 2016. I Delft sad 
jeg med ved kvalitetssikringsmøderne i forbindelse med forskningsprogrammet 
Beyond The Current, hvis forskningsemne var energirenovering af bevaringsværdige 
sociale boligbyggerier (se Foto 1).  

 

Foto 1. Kanaleneiland i Utrecht er bebygget med tidlige montagebyggerier, der en del af de almene bolig-
bebyggelser, som er genstand for det hollandske forskningsprojekt Beyond the Current.  
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Opholdet gav endvidere mulighed for at diskutere og udveksle viden med forskere 
indenfor feltet som Leo Oorschoot og Lidwine Spoormans. Interviewet med Ma-
rie-Thérèse van Thoor omhandlede grundlæggende teoretiske værdisætnings- og 
bevaringsproblematikker, som hun havde stiftet bekendtskab med i sit teoretiske 
og praktiske arbejde med bevaring af nyere tids arkitektonisk kulturarv, herunder 
Rietveld Schröder Haus42. 

Den sidste række interviews var semistrukturerede og strakte sig over det første 
halve år af 2017. Informanterne var beboerformænd, kommunalt ansatte, arkitek-
ter og en projektleder fra en boligorganisation. Det sidste interview blev afholdt i 
november 2017.  

Interviewspørgsmålene blev tilpasset både de fremkomne og skærpede temaer, 
som blev identificerede i takt med undersøgelsernes udvikling samt til informan-
ternes rolle i renoveringsprojekterne. Den samme tematik, eksempelvis værdisæt-
ning af den eksisterende bebyggelses arkitektoniske kulturarvsværdier, var gen-
stand i alle interviews, men spørgsmålene blev stillet på forskellig måde afhængigt 
af om informanten var beboerformand, arkitekt, ansat i kommune eller i Lands-
byggefonden.  

 

Observationer 

Som erhvervs-ph.d.-studerende med tilknytning til flere arbejdspladser har jeg 
haft mulighed for at gøre observationer på to niveauer. For det første har jeg haft 
mulighed for at deltage i møder og oplæg, der både har været case-specifikke og 
generelle af karakter. Eksempelvis har jeg haft mulighed for at observere mock-up 
præsentationen af Søndermarken i kraft af min tilknytning til JJW Arkitekter, og 
mock-up præsentationen på Bellahøjhusene i kraft af min tilknytning til Lands-
byggefonden. Jeg har også deltaget i møder om projektudvikling, produktpræsen-
tationer og faglige oplæg hos JJW Arkitekter. Hos Landsbyggefonden har jeg haft 
mulighed for at deltage i et kursus om processen i almene renoveringsprojekter og 
deltaget i besigtigelser og rundvisninger. Tilknytningen til de to arbejdspladser har 
dermed åbnet for muligheden af observation af konkrete og potentielt udslagsgi-
vende situationer vedrørende projektudvikling, proces og forvaltning. Observati-
onerne blev noteret i referatform og indgår i det empiriske materialer. 

Det andet niveau af observation gælder den daglige gang på de to arbejdspladser, 
hvor uformelle samtaler om såvel faglige holdninger og konkrete problemstillinger 
er en del af en arbejdsdag imellem kollegaer. Men også iagttagelser af beslutnin-
ger, handlinger og italesættelse af problemstillinger og faglige holdninger på såvel 
medarbejder som ledelsesniveau er en del af den daglige arbejdsgang.  

                                                      
42 Rietveld Schröder Haus ligger i Utrecht, Holland. Bygningen blev tegnet af Gerrit Rietveld i 1924 og er i 
dag på UNESCOs liste over verdensarv. 
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Oplevelsen og forståelsen for de overordnede rammer omkring beslutningstag-
ning, projektudvikling, mødekulturer og arbejdsgange har været vigtig for min 
forståelse af eksempelvis forvaltningspraksis i Landsbyggefonden, da denne ikke 
står nedskrevet i dokumenter. Omvendt er sådanne observationer og oplevelser 
vanskelige at dokumentere, særligt da jeg som en del af arbejdspladsen, trods min 
særegne arbejdsopgave, jo har indvirket på arbejdsmiljøet med mine dagsordner, 
arbejdsgange og faglige holdninger. Nogle af mine kollegaer har eksempelvis væ-
ret bevidste om min rolle som forsker, da de har deltaget i interviews eller har 
arbejdet med sager, som er genstand for analyse. Andre har hørt mine oplæg og 
diskuteret mit arbejde i sammenhæng med deres. 

Det kan derfor være svært at afgøre, hvorledes undersøgelserne har influeret på 
den praksis, der undersøges. Dette kan anses som en svaghed, da jeg som forsker 
kan have vanskeligt ved at få et sanddrueligt billede af daglig praksis, da min til-
stedeværelse er præsent for de ”observerede”. Endvidere kan det være svært at 
dokumentere udsagn i nærværende afhandling som eksempelvis, at der i stigende 
grad tages højde for arkitektoniske kulturarvsværdier i daglig praksis, når det er 
observeret ved en regelmæssig tilstedeværelse i et storrumskontor, hvor der føres 
uformelle samtaler om projektansøgninger. Det vil sige samtaler, hvortil der ikke 
er givet tilladelse om dokumentation fra de ”observeredes” side. Omvendt har 
netop tilstedeværelsen i forbindelse med almindelige arbejdsdage, hvor jeg ikke 
har skulle deltage i specifikke møder eller lave interviews givet en mere tilbunds-
gående forståelse for den principbaserede forvaltning i Landsbyggefonden og den 
fagligt funderede, men også forretningsorienterede, praksis hos JJW Arkitekter. 

Foto 2. Rundvisning med Landsbyggefonden i gårdhavehusene, Albertslund, 2016. 
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Bag om kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling 

Som beskrevet indledningsvist blev nærværende ph.d.-projekt formuleret parallelt 
med kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling udført af SLKS for Landsbyg-
gefonden i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus. Kortlægningsprojektet blev 
påbegyndt i 2015 og resulterede i udgivelsen Rammer for udvikling. Almene boligbebyg-
gelsers bevaringsværdier (herefter forkortet til Rammer for Udvikling) i november 2017, 
der beskrives i Del II.B.2. Formålet med projektet var at få et overblik over den 
eksisterende almene boligmasse opført før 1974 og de arkitektoniske kulturarvs-
værdier den repræsenterer. Ikke mindst havde projektet til formål at få udpeget 
potentielle fredningsemner. Oprindeligt var hensigten, at projektet skulle afsluttes 
med udarbejdelsen af vejledninger til, hvorledes de potentielle fredningsemner 
kunne renoveres, samtidig med at de definerede arkitektoniske kulturarvsværdier 
blev bevaret. Denne sidste fase af projektet er imidlertid endnu ikke gennemført. 

Udover at resultatet af kortlægningsprojektet udgør en vigtig kilde i afhandlingen, 
har jeg også haft lejlighed til at følge dette kategoriserings- og vurderingsarbejde 
på nærmere hold. Jeg har delvist deltaget i den første runde af besigtigelser udført 
i København og omegn. Endvidere har jeg været observerende deltager på et mø-
de, hvor 91 ud ad de i alt 170 besigtigede almene boligbebyggelser skulle reduce-
res til de 30 bebyggelser. De 30 bebyggelser skulle være dem, som vurderedes 
mest bevaringsværdige og dermed som de fineste repræsentanter for de almene 
boligbebyggelsers arkitektoniske kulturarv. På dette møde deltog eksterne fagfolk 
anset som eksperter indenfor arkitektonisk kulturarv generelt og almene boligbe-
byggelser specifikt. Endvidere har jeg haft løbende udveksling med leder af pro-
jektet cand.mag., ph.d. Jannie R. Bendsen. Af samme grund har jeg haft modtaget 
dokumenter om projektet, mens det var under udarbejdelse og har indgået i dis-
kussioner herom. Jannie R. Bendsen er også interviewet dels vedrørende kortlæg-
ningsprojektet og den statsligt sanktionerede metode til værdisætning af arkitek-
tonisk kulturarv, dels omkring SLKSs konsulentrolle i case Bellahøjhusene AAB. 

Rammer for Udvikling anses i nærværende afhandling som et udtryk for den offi-
cielle, fagligt anerkendte forståelse af de almene boliger som arkitektonisk kultur-
arv. Kortlægningen er udført af SLKS ved hjælp af styrelsens metoder og forståel-
se af arkitektoniske kulturarvsværdier. Disse forståelser og metoder er udviklet på 
styrelsesniveau og stadfæstet i fredningsloven, og de gør sig gældende kommunalt 
via SAVE-metoden, ligesom de kan genkendes i øvrige udgivelser og kampagner. I 
afhandlingen spørges der til om denne forståelse, værdisætningsmetoden og de 
medfølgende værdisæt ikke bør udvides, suppleres eller italesættes på en anden 
måde. Men ikke desto mindre er det denne faglige, anerkendte og officielt sankti-
onerede forståelse, der ligger bag kravet om varetagelsen af de almene boligers 
arkitektoniske kulturarvsværdier. Især viser den sig afgørende for definitionen og 
udpegningen er de almene boliger som arkitektonisk kulturarv fra statslig side 
som den almene boligrenoveringskontekst må forholde sig til. 
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De anvendte analysemetoder og deres teoretiske afsæt 

Som beskrevet ovenfor er de anvendte analysemetoder udviklet, tilvalgt og tilpas-
set gradvist i takt med den simultane og stadige proces af dataindsamling, littera-
turstudier og analyser. Det har betydet, at flere analysemetoder er afsøgt og forka-
stet gennem forløbet i takt med definering, redefinering og skærpelse af de tema-
er, som syntes afgørende for at svare på forskningsspørgsmålene. De tre analyser, 
Konsekvenser, Kompromisser og Konflikter, der præsenteres i afhandlingen, er 
resultatet af denne proces. De søger at udfolde, hvordan de værdsatte arkitektoni-
ske kulturarvsværdier formidles i de fysiske resultater af renoveringerne, hvilke 
beslutningsprocesser der ligger bag disse løsninger, samt hvilke udfordringer den 
værdibaserede tilgang til renoveringer står overfor i den almene boligrenoverings-
kontekst.   

Alle disse spørgsmål kan kun besvares til en vis grad, og kun ved en detaljeret 
iagttagelse af den praksisnære virkelighed. Men samtidig er det nødvendigt at for-
holde de kontekstnære iagttagelser med grundlæggende problemstillinger af mere 
teoretisk karakter. Ikke mindst er det vurderet centralt dels for analyseresultater-
nes sammenlignelighed dels for den fremadrettede potentielle kvalificering af den 
værdibaserede almene renoveringspraksis at forankre resultaterne i forhold til den 
officielle projektudviklings- og renoveringsstøtteproces (Del II.A.3).  

 

A. Analysen Konsekvenser  

Den første analyse, Konsekvenser, søger gennem en deskriptiv analyse at svare på 
forskningsspørgsmål 3 vedrørende, hvilke løsningsmodeller der anvendes i prak-
sis, og hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier der viser sig vanskelige at varetage, 
hvorfor og hvordan. 

Analysemetoden er udviklet med formålet at kunne sige noget om, hvorledes de 
arkitektoniske løsninger, som anvendes i praksis lige nu, formidler de indled-
ningsvist identificerede arkitektoniske kulturarvsværdier videre i det færdige pro-
jekt. Som udgangspunkt er det derfor nødvendigt at kunne pege på, hvordan be-
byggelserne tillægges værdi som arkitektonisk kulturarv. Dernæst hvordan det i 
projekterne søges at varetage disse værdier igennem de nye fysiske løsninger. I 
afhandlingen præsenteres den deskriptive analyse af de tre type B cases: Bellahøj-
husene AAB, Højstrupparken og Brøndbyparken. De tre cases er valgt, da de 
værdier de synes at tillægges samt de udfordringer, som skal løses igennem reno-
veringerne, er sammenlignelige. Samtidig er de valgt, fordi de arkitektoniske løs-
ninger man har udviklet både til at varetage de identificerede værdier og til at af-
hjælpe de aktuelle udfordringer, umiddelbart adskiller sig på væsentlige punkter de 
tre cases imellem. De kan dermed karakteriseres som cases med maksimal variati-
on. Analysens resultater diskuteres ved at trække på såvel type A, C og D cases. 
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Som det vil fremgå af fremstillingen, er det vanskeligt at sige noget om, hvorvidt 
de tillagte arkitektoniske kulturarvsværdier er korrekte eller af vigtighed. Ligeledes 
kan det være yderst vanskeligt at sige noget om, hvorvidt de nye fysiske løsnin-
gernes formidlingsevne er tilstrækkelige eller om måden, hvorpå man har valgt at 
varetage de identificerede værdier, er passende. Det er således heller ikke hensig-
ten med analysen at pege på rigtige eller forkerte værdisætninger, løsninger og 
forståelser. Det er derimod formålet at pege på, hvilket bevaringsbegreb der aktu-
elt synes at tegne sig i den værdibaserede almene renoveringspraksis. Med beva-
ringsbegreb menes, hvad vi forstår som arkitektonisk kulturarv, og hvordan vi 
mener man bør varetage denne (Del I.4). Der er altså ikke tale om bygningsbeva-
ring i restaureringsfaglig forstand. Det er derfor væsentligt at klargøre, hvorvidt 
det aktuelle bevaringsbegreb i denne kontekst adskiller sig fra det officielle fagligt 
anerkendte bevaringsbegreb. Hermed menes den indenfor faglige kredse bredt 
anerkendte forståelse af arkitektoniske kulturarv og den hensigtsmæssige vareta-
gelse, som kan betegnes som tilhørende the Authorized Heritage Discourse43 eller den 
autoriserede kulturarvsdiskurs (Del I.2).  

For at kunne pege på, hvilke løsningsmodeller der anvendes, hvorfor og hvilke 
værdier som synes svære at varetage, er det nødvendigt med et sammenlignings-
grundlag. 

                                                      
43 Laurajane Smith, Uses of Heritage (2009). 

Foto 3. Renoveringen af Parkskellet, AAB 111, København. 
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I den forbindelse trækkes der i analysen på autenticitetsbegrebet, da autenticitet er 
en kvalitet eftersøgt i såvel udpegning og klassificering af arkitektonisk kulturarv. 
Det er imidlertid en særlig autenticitetsforståelse, som er udbredt indenfor det 
fagligt autoriserede og bredt anerkendte bevaringsbegreb, hvilken kan beskrives 
som summen af såvel kommunikativ, strukturel og materiel autenticitet (Del I.5). Dette 
autenticitetsbegreb er informeret af en særegen forståelse af såvel de arkitektoni-
ske kulturarvsværdiers indhold og vigtighed, som af hvorledes de bør varetages. 
Autenticitetsbegrebet fungerer i analysen som udtryk for et fagligt bredt aner-
kendt bevaringsbegreb. Ved at sammenholde casenes værdisætninger og fysiske 
resultater op mod dette bredere anerkendte bevaringsfaglige autenticitetsbegreb 
bliver det muligt at sige noget om, hvordan den aktuelle værdibaserede praksis 
adskiller sig fra eller korresponderer med denne etablerede forståelse. Formålet 
med at identificere sådanne forskelle eller ligheder er som beskrevet ikke at dekla-
rere, at noget er mere rigtigt eller forkert, men potentielt at åbne for nye forståel-
ser. Gennem en eksakt beskrivelse synliggøres nogle måske uventede aspekter af 
de arkitektoniske løsningers formidling af de eksisterende bebyggelsers arkitekto-
niske kulturarvsværdier, der fordrer fornyet refleksion og stillingtagen i forhold til 
fremtidig praksis. 

Den deskriptive analysemetode baseres på empiri i form af interviews, projektbe-
skrivelser, besigtigelser, ansøgningsmateriale, værdisætningsbeskrivelser og lig-
nende data. Empirien afsøges for udsagn om, hvad der har været værdsat, og 
hvordan man har prioriteret varetagelsen af disse værdier i de nye løsninger. Disse 
informationer sammenholdes derefter med de tre autenticitetsegenskaber: den 
kommunikative, den materielle og den strukturelle autenticitet. Og endelig evalueres 
resultatet i forhold til en udvidet værdiskematik som etableres i Del I.3. Modsat 
analysen Kompromisser og Konflikter undersøges kulturarvshensynets betingelser 
og udfordringer ikke i denne analyse. 

 

B. Analysen Kompromisser  

Analysen Kompromisser har til formål at undersøge beslutningsprocesserne i den 
værdibaserede almene renoveringspraksis. Det handler om at identificere kultur-
arvshensynets betingelser. Analysen skal således bidrage til besvarelsen af forsk-
ningsspørgsmål 1 og 2 vedrørende, hvilke udfordringer ønsket om værdibaseret 
udvikling fører med sig i den specifikke almene renoveringskontekst, samt hvor-
dan rammeværket kan siges at indvirke på samme.  

Modsat analysen Konsekvenser analyseres løsningernes evner til at varetage de 
arkitektoniske kulturarvsværdier ikke. I Kompromisser analyseres, hvordan det 
besluttes, hvilke værdier der er vigtige at tage vare på, og hvordan det influerer på 
projektindholdet og de valgte løsninger. I analysen undersøges med andre ord de 
betingelser, som former kulturarvshensynet specifikt i udviklingen af et renove-
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ringsprojekt. Renoveringen af den almene boligforening Søndermarken er valgt 
som genstand for analysen. Søndermarken kan karakteriseres som en ekstrem case 
eller en atypisk case44, da den kan siges at være usædvanlig af flere grunde. Sagen 
har strakt sig over mere end 10 år, uden der er sat gang i selve byggearbejderne. 
Sagsgangen og særligt projektudviklingsfasen har altså været usædvanlig lang. Ved 
at udfolde og undersøge detaljerne og de komplekse bevæggrunde bag konkrete 
handlinger i en case som Søndermarken kan forståelsen af, hvordan en værdibase-
ret udvikling foregår i praksis, nuanceres. Ved en kritisk systematisk analyse af 
denne enkelte case kan det samtidig belyses, hvordan betingelserne for sådan en 
udvikling kan siges dels at være kontekstafhængige, dels at være af generel karak-
ter, og dermed hvilke betingelser som potentielt kan vise sig i lignende cases.  

En anden medvirkende grund til at Søndermarken er valgt som case i denne ana-
lyse er, at JJW Arkitekter er totalrådgiver på sagen, hvilket har muliggjort adgang 
til kildemateriale, som ellers ville være utilgængeligt. Samtidig har jeg haft mulig-
hed for løbende drøftelser om sagen, været deltager i flere møder og ikke mindst 
ved mock-up præsentationen, hvor de arkitektoniske løsninger blev diskuteret 
mellem arkitekter, ingeniører, boligorganisationens projektleder og stadsarkitek-
ten. Af samme grund findes tusindvis af dokumenter om sagen hos JJW Arkitek-
ter og Landsbyggefonden. I nærværende analyse er der ikke set på dokumenter 
arkiveret hos boligorganisationen, boligforeningen eller ingeniørerne, men offent-
ligt tilgængelige arkiverede dokumenter om bebyggelsen i Frederiksbergs Kom-
mune er blevet undersøgt. Analysen udføres som en kontroverskortlægning, en 
analysemetode udviklet indenfor ANT, blandt andet af Yaneva. Yaneva har med 
ANT afsæt forsket i betingelserne for designudviklingen af arkitekturprojekter. 
Hun udgav, som led i det europæiske forskningsprojekt Mapping Controversies on 
Science for Politics 45 (MACOSPOL), bogen Mapping Controversies in Architecture i 2012. 
Bogen er resultatet af et undervisningsforløb på Manchester School of Architectu-
re, hvor de studerende kortlagde kontroverserne i forbindelse med udviklingen af 
flere store offentlige anlægsprojekter, eksempelvis OL-byggeriet i London. Med 
kontroverser menes der ikke nødvendigvis reelle konflikter omkring projektudvik-
lingen, men blot uafklarede spørgsmål eller aspekter, som skal løses som del af 
projektrealiseringen46.  

                                                      
44 Bent Flyvbjerg, “Fem misforståelser om casestudiet” (2010), 482. 
45 Formålet med projektet MACOSPOL var at etablere en fælles webbaseret platform, der samler caseba-
seret forskning indenfor kontroverskortlægning samt at udvikle og tilbyde værktøjer til netop at kortlæg-
ge komplekse sammenhænge mellem kontroverser og deres afhængigheder. Projektet blev ledet af Bruno 
Latour og forløb fra 2008-12. Se mere på 
https://web.archive.org/web/20150310090045/http://www.mappingcontroversies.net:80/  
46 MACOSPOL-projektet definerer en kontrovers (controvercy) på følgende måde: “The word controversy 
refers here to every bit of science and technology which is not yet stabilized, closed, or "black boxed"; it 
does not mean that there is a fierce dispute, nor that knowledge has been somehow politicized; we use it 
as a general term to describe shared uncertainty. We can define uncertainty about science and technolo-
gy as a special condition in which the public, the experts but also you, as journalist and decision-makers, 
are altogether faced with a puzzling condition: “we know that we don't know, but that is almost all that 



 
 

52  

Kontroverser, i betydningen uafklarede spørgsmål, som der skal nås til enighed 
om, anses i ANT feltet gerne som åbninger for udforskning og skabelse af nye 
løsninger. I store netværk bestående af mange og forskellige aktører med forskel-
lige værdisæt, Hybrid Forums47, kan kontroverser endvidere anses som selve mulig-
hedsrummet for skabelsen af nye demokratisk funderede løsninger48. En kontro-
vers er således ikke nødvendigvis en konflikt, hverken socialt eller politisk49, men 
et uløst spørgsmål der skal nås til enighed om.  

 

 

                                                                                                                                            
we know.” Michel Callon, Pierre Lascoumes, og Yannick Barthe, Acting in an Uncertain World: An Essay on 
Technical Democracy (2009).  
47 Callon et al., 18-28. 
48 Harrison, Heritage, 224. 
49 Harrison, 224. 

Foto 4. Arbejdsskitse hængt op i prøvelejlighed i Søndermarken i forbindelse med opførelsen af facade 
mock-up skala 1:1. 
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Den forståelsesramme, som ANT repræsenterer, og i særdeleshed kontroverskort-
lægningsmetoden, anviser en mulig metode til undersøgelsen af præcis, hvilke 
betingelser der danner grundlaget for de endelige beslutninger om den fysiske 
formgivning i de værdibaserede almene renoveringsprojekter. Kortlægningen af 
kontroverser angående formgivningen kan bidrage til erhvervelsen af en øget og 
mere udfoldet viden om ophavsbetingelserne for det færdige arkitekturprojekt. 
Helt konkret er analysen udført ved at afsøge empirien for udsagn, der dokumen-
terer arten af kontroverser og hvordan de er løst. Beslutningsprocesserne og be-
grundelserne herfor og endelig løsningen af kontroverserne er kortlagt. Slutteligt 
er kortlægningen sammenholdt med den officielle projektudviklings- og renove-
ringsstøtteansøgningsproces for at kunne pege på mulige brydningspunkter i 
sammenfald mellem disse processer og kontroversernes opståen og udvikling. 

 

C. Analysen Konflikter  

Den tredje analyse er baseret på kodningsmetoder beskrevet indenfor GT. Formå-
let med analysen Konflikter er at bidrage med viden, som kan besvare forsknings-
spørgsmålene 1,2 og 4. Altså skal analysen udfolde, hvilke udfordringer som viser 
sig med ønsket om en værdibaseret udvikling af de almene boliger, hvordan ram-
meværket kan siges at påvirke proces og resultater i den forbindelse, samt hvorle-
des det er muligt fremadrettet at kvalificere den værdibaserede udvikling i den 
almene boligsektor. Analysen trækker på alle kilder fra alle cases, på alle inter-
views samt på den øvrige empiri, som ikke nødvendigvis er case-specifik. 

Analysen tager afsæt i kodning af de 24 interviews. Kodningen er skærpet gennem 
litteraturstudier og studier af den øvrige empiri. Resultatet er en bred kortlægning 
af de udfordringer, der melder sig med ambitionen om at renovere almene boliger 
under hensyntagen til de eksisterende arkitektoniske kulturarvsværdier. Analysen 
belyser, hvorledes relevante udfordringer indvirker på det konkrete handlingsni-
veau samt bevæggrundene herfor. Disse sammenhænge benævnes herefter katego-
rier. Kategorierne blev placeret i forhold til hvornår de primært synes at gøre sig 
gældende i forhold til den officielle renoveringsstøtteansøgningsproces. Herefter 
grupperedes kategorierne under samlende brydningspunkter, herefter tematikker, 
ud fra en vurdering af såvel deres karakter samt af, hvornår de syntes at vise sig 
afgørende i forhold til den officielle ansøgnings- og projektudviklingsproces. 
Formålet med at placere kategorierne i et tidsligt og projektudviklingsperspektiv 
er at identificere afgørende tematikker for den værdibaserede udviklingspraksis i 
netop den almene renoveringskontekst. Kun herved muliggøres en potentiel for-
mulering af vejledninger til kvalificering af den fremtidige værdibaserede almene 
renoveringspraksis.  

Kodningen er som beskrevet udført i flere omgange og baseret på tre forskellige 
kodeprocedurer. Den første interviewrække blev kodet ved hjælp en bred sætning 
til sætning kodning med formålet at identificere bestemte handlinger, forhold og 
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Foto 5. På en gavl i Gellerupparken i Århus, ses visionen for omdannelsen af boligområdet til et levende, 
indbydende og multifunktionelt kvarter, der er integreret med resten af byen. 

problematikker ud fra, hvad der reelt blev sagt og beskrevet af handlinger i trans-
skriptionerne. En sådan kodning kaldes åben kodning50, da der identificeres relevan-
te kategorier ud fra, hvad der viser sig i empirien. Interviewguides i denne første 
række strukturerede interview var formuleret på baggrund af de første litteratur-
studier samt de antagelser, som lå til grund for hele ph.d.-projektet. Endvidere var 
interviewspørgsmålene lagt an på at opnå større indsigt i selve ansøgnings- og 
projektudviklingsprocessen for projekter, der får renoveringsstøtte fra Landsbyg-
gefonden. Ikke mindst søgtes der med de første interviews en større indsigt i selve 
forvaltningsprincipperne og forvaltningspraksis i Landsbyggefonden og kommu-
ner, da disse ikke fremgår af officielle beskrivelser.  

                                                      
50 Boolsen, “Grounded Theory”. 
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Efter den næste interviewrække udførtes det, som kaldes aksekodning, hvor fundne 
kategorier blev skærpet og indordnet som under- og overkategorier for endeligt at 
blive samlet og delt op under overordnede tematikker51. Kodningsarbejdet afslut-
tedes med en proceskodning. Her undersøgtes sammenhængen mellem de fundne 
kategorier og temaer, hvilke konkrete handlinger dækkede kategorierne over, samt 
hvad deres ophavsbetingelser og virkninger synes at være. Endeligt sammenhold-
tes disse undersøgelser med den officielle ansøgnings- og projekteudviklingspro-
ces og dermed den praksisnære virkelighed, som rammeværket afstedkommer. 
Interviewene fra den første interviewrække er således kodet af flere omgange, i 
takt med, at fokus er blevet skærpet, mens de sidste interviews er kodet færre 
gange. 

Analysen Konflikter har ikke som GT til formål at resultere i formuleringen af en 
egentlig teori udelukkende med afsæt i empirien. Derimod, som beskrevet tidlige-
re, kombineres den induktive kodning af det empiriske materiale med en deduktiv 
proces, da der sideløbende kontinuerligt er udført litteraturstudier, der har med-
virket til skærpelsen af de fundne tematikker, af relevans for besvarelsen af forsk-
ningsspørgsmålene. Denne kontinuerlige proces har medført, at der er ledt efter 
særlige tematikker i empirien, samtidig med at analysen af empirien har ansporet 
til afsøgningen af problematiseringen af fundne tematikker i litteraturen. Dermed 
adskiller metoden anvendt i analysen sig væsentligt fra den arbejdsform og forsk-
ningstilgang beskrevet indenfor GT til trods for brugen af kodningsprocedurerne 
udviklet indenfor samme.  

                                                      
51 Boolsen. 
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Undersøgelsernes afgrænsning og begrænsning 

I 2008 skrev professor i videnskabsteori, Jan Nolin, en rapport om, hvilke bevæ-
gelser (moves) han fandt afgørende for at styrke en progressiv forskning i professi-
oner og praksis52. Nærværende afhandling kan ikke siges at være professions-
forskning, men angår derimod en særlig tværfaglig praksis ud fra et arkitektfagligt 
synspunkt. Alligevel har Nolins rapport været givende for tilgangen til og afgræs-
ningen af nærværende undersøgelser. Nolin argumenterer for, at forskningen i 
professioner bør bevæge sig fra en distanceret kritisk analyse mod en forbedring 
af praksis. Dette skal blandt andet gøres ved, at man som forsker bevæger sig fra 
et sociologisk ståsted mod, at man søger at uddanne fagfolk gennem den nyetable-
rede viden. Ydermere bør forskningen, ifølge Nolin, flytte sig fra at omhandle 
generaliserede teorier til at baseres på kvalitative studier. Nærværende afhandling 
har søgt at leve op til disse målsætninger. Sigtet om i sidste ende ikke kun at bi-
drage teoretisk til kulturarvsforskning, men også at kunne informere og forbedre 
en aktuel praksis, har løbende fungeret som en afgrænsende rettesnor. Dette sigte 
har været ledende i valg og fravalg for såvel metode som for gennemførelse af de 
teoretisk funderede men praksisinformerede, kritiske, kvalitative studier.  

Undersøgelsen af den værdibaserede udviklingspraksis, når det kommer til reno-
vering af almene boliger, er vanskelig at afgrænse af flere grunde. For det første 
angår afhandlingen håndteringen af et teoretisk omstridt felt, nemlig bevaring af 
arkitektonisk kulturarv. For det andet angår det håndteringen af arkitektonisk 
kulturarv indenfor et særligt arkitektfagligt opgavefelt, nemlig almen boligrenove-
ring, der udspændes af politiske, økonomiske og juridiske forhold. Der er her tale 
om forhold eller anliggender, der rækker langt ud over både den enkelte sag og 
selve afhandlingens genstandsfelt  varetagelsen af arkitektonisk kulturarv. 
Ydermere er der i den enkelte sag tale om en lang række interessenter og beslut-
ningsdygtige parter, som skal nå til enighed om projekterne. I denne vanskelige 
proces udgør beboerdemokratiske processer blot én bestanddel af beslutningspro-
cedurerne. I den projektorganisatoriske virkelighed er indlejret adskillige tematik-
ker, som kan være et studie i egen ret som eksempelvis demokrati, brugerinddra-
gelse eller boligpolitik. Mange af disse tematikker kan siges at have direkte rele-
vans for den værdibaserede dagsorden og andre ikke. Men de er også indbyrdes 
formende og afhængige og dermed svære at adskille fra hinanden i undersøgelser-
ne af konkrete handlinger i aktuelle cases. Ovenstående forhold har gjort en af-
grænsning af projektet nødvendig samtidig med at selvsamme forhold har gjort en 
klar afgrænsning vanskelig.  

                                                      
52 Jan Nolin, In Search of a New Theory of Professions (2008). 
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Som det vil fremgå af afhandlingens redegørelser og analyser er der søgt en af-
grænsning af de behandlede tematikker ved, at de skal kunne siges at have rele-
vans for konkrete handlinger vedrørende den værdibaserede udviklings konsekven-
ser, kompromisser og konflikter. Alligevel er denne afgrænsning diskutabel og kan 
ses som en af afhandlingens begrænsninger. Afgrænsningen kan synes for snæver, 
da man rimeligvis kan finde flere, tematikker og problemstillinger med betydning 
for varetagelsen af de almene boligers arkitektoniske kulturarv, end dem som 
fremstilles her. Omvendt kan afgrænsningen betragtes som mangelfuld og upræ-
cis, hvorved for mange tematikker fremstilles for overfladisk. Begge forbehold 
kan fremføres med rette på trods af, at der netop er arbejdet intensivt med netop 
afgrænsningen af undersøgelserne ved at lade konkrete cases være afsæt for analy-
serne. Samtidig hermed er der arbejdet med konstant at indsnævre undersøgelser-
ne af rammeværket og litteraturen i takt med den kontinuerlige skærpelse af tema-
tikker med relevans for besvarelsen af forskningsspørgsmålene. Med denne frem-
gangsmåde er resultaternes gyldighed og deres relevans for det bredere teoretiske 
og praktiske felt søgt styrket. Resultaterne af de kontekstbaserede analyser menes 
at række ud over de enkelte projekter på trods af, at de problemstillinger som 
viser sig i en enkelt case ikke vil kunne påvises i alle lignende cases. På samme 
måde vil resultaterne ikke kunne overføres som gældende for hele feltet indenfor 
varetagelsen af arkitektonisk kulturarv. Dette skyldes, at undersøgelserne er base-
ret på en praksisnær virkelighed og en distinkt empiri, som tegner et billede af den 
værdibaserede tilgangs betingelser, udfordringer og resultater lige nu. Uanset at 
der findes flere case-variationer og andre tematiske indgange at belyse dem med 
end de her fremstillede, er empirien ikke desto mindre et udsnit af denne virke-
lighed. Dermed er empirien og belysningen heraf et udsnit af det komplekse net-
værk af problemstillinger, som den værdibaseret udvikling må etableres i forhold 
til, omend det vil kunne detaljeres yderligere. 
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3. Afhandlingens placering i forskningsfeltet 

I dette afsnit beskrives, hvordan nærværende afhandling placerer sig i forlængelse 
af øvrige forskningsprojekter indenfor de relevante bredere forskningsfelter ved-
rørende arkitektonisk kulturarv og dennes bevaring, velfærdssamfundets byg-
ningskultur samt renovering i denne forbindelse. Først og fremmest kan ph.d.-
projektet betragtes som et resultat af det øgede fokus på kulturarv, der er kommet 
i løbet af de sidste 20 år, og den indskriver sig dermed i en række af projekter 
vedrørende begrebet kulturarv, dets genstand, dokumentation, funktion, formål 
og begrænsninger.  

Forskningsfeltet Critical Heritage Studies har siden 1980’erne beskæftiget sig med 
måden, hvorpå kulturarvsidentifikation, -forvaltning, -bevaring og -formidling var, 
og er, blevet et værktøj i dannelsen af nationer. Feltet ser kritisk på denne anven-
delse af kulturarv i bredere forstand, som led i fortællingen af udvalgte historier 
underbyggende en sådan efterstræbt national fortælling53. Critical Heritage Studies 
har derfor fokuseret på italesættelsen og værdisætningen af kulturarven snarere 
end på bevaringen af selve kulturarvsobjektet og det materielle54. Den øgede op-
mærksomhed på kulturarvsfeltet og dets virkninger ses indenfor adskillige fagfel-
ter som arkæologi, geografi, arkitektur og antropologi. Der er samtidig en udbredt 
bevidsthed om, at kulturarv som undersøgelsesgenstand ikke tilhører et enkelt 
fagfelts akademiske disciplin, samt at begrebets indhold og måden det anvendes 
på varierer relativt til både fagfelter og nationaliteter. Et af resultaterne af denne 
erkendelse er etableringen af Interdisciplinary Heritage Studies, hvor der forskes 
på tværs af fag og forskningsdiscipliner. Det er imidlertid særligt skiftet fra forsk-
ning og beskæftigelsen med den handlingsrettede, bevaringstekniske materielle 
bevaring til et fokus på selve etableringen af kulturarvsbegrebet og dets instru-
mentelle karakter i et mere politisk perspektiv, som synes skelsættende. Dette 
skift kan karakteriseres som kulturarvsforskningens diskursive vending 55. Den dis-
kursive vending indenfor kulturarvsforskning i bredere forstand kom i kølvandet 
på kritikken og debatten omkring et for snævert fokus indenfor kulturarvsteori og 
-praksis. Kritikken angik særligt en for ensidig opmærksomhed på den materielle 
kulturarv56. Som følge heraf foretoges talrige undersøgelser af kulturarvsforvalt-
ningens magtstrukturer og konsekvens for identitetsfølelse, historieskrivning og 
ikke mindst for ekskluderingen af minoriteters kulturarvsfortællinger. Et særligt 
udbredt kritikpunkt indenfor feltet er, at den forståelse af kulturarvens indhold, 
vigtighed og hensigtsmæssige varetagelse, som er internationalt ratificeret gennem 
diverse chartre, konventioner og international lovgivning, primært er formuleret 

                                                      
53 Harrison, Heritage, 97. 
54 Harrison, 115. 
55 Harrison, 9. 
56 Harrison, Heritage; Smith, Uses of heritage; Harrison, “Beyond ‘Natural’ and ‘Cultural’ Heritage: Toward 
an Ontological Politics of Heritage in the Age of Anthropocene”, Heritage & Society 8(1) 2015, 24–42. 
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af vestlige teoretikere og praktikere. Det er således blevet selve kulturarvsdiskur-
sen og forvaltningspolitikker, der er centrum for mange forskningsindsatser sna-
rere end selve den fysiske varetagelse af det materielle i samme forbindelse.  

 

Forskning i arkitektonisk kulturarv 

Denne diskursive vending kan også ses i arkitekturforskningen generelt og også i 
Danmark, hvor temaer som beslutningsprocesser og magtforhold anses som en 
integreret del af konstitueringen, forståelsen og varetagelsen af den arkitektoniske 
kulturarv57. Der er således efterhånden en udbredt forståelse og accept af det for-
hold, at selve italesættelsen af kulturarv bliver afgørende for vores værdisætning, 
forståelse og omgang med kulturarven, samt at der udspændes et særligt magt-
viden-forhold i sådanne processer.  

Endvidere er der forsket i, hvordan forståelsen af kulturarvsbegrebet har ændret 
sig gennem tiden både i bredere forstand58, samt mere specifikt i forbindelse med 
forståelsen og varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv59. Af samme grund har 
også værdisætningen af arkitektonisk kulturarv60 været et omdrejningspunkt; hvil-
ket har indbefattet både udviklingen indenfor værdisætningsmetoder61, samt po-
tentielle udvidelser af hvad arkitektonisk kulturarv kan og bør omfatte62.  

Endelig har flere forskningsprojekter beskæftiget sig med restaurerings- og beva-
ringstilgange63 samt transformationsmodeller vedrørende landskabs- og arkitekto-

                                                      
57 Grith Bech-Nielsen, Restaurering versus instaurering og transstaurering: Ph.D.-afhandling om holdnin-
gen som arkitektfagligt instrument (2012); Rikke Stenbro, Bevaringsprocesser: Perspektiver på arkitektur i 
forandring (ph.d.- afhandling, 2009); Jennie Sjöholm, Heritagisation, Re-Heritagisation and De-
Heritagisation of Built Environments: The Urban Transformation of Kiruna, Sweden” (Ph.d.-afhandling, 
2016). 
58 Thordis Arrhenius, Fragile Monument: On Conservation and Modernity (2012); Harrison, Heritage; 
Randall Mason og Erica Avrami, Values and Heritage Conservation (2000). 
59 Jukka Ilmari Jokilehto, A History of Architectural Conservation. The Contribution of English, French, 
German and Italian Thought towards an International Approach to the Conservation of Cultural Property 
(1986); Michael Ottosen, Dansk bygningsrestaurerings historie: En indføring (1984); Mason og Avrami, 
“Values and Heritage Conservation”; Randolph Starn, “Authenticity and historic preservation: towards an 
authentic history”, History of the Human Sciences 15(1) (2002), 1–16. 
60 Christopher Koziol, “How Heritage’s Debate on Values Fuels Its Valorization Engine: The Side Effects of 
Controversy from Alois Riegl to Richard Moe”, Change Over Time 3(2) 2013, 244–57, Randall Mason, 
“Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices”, 5–30; Sonja Marie Over-
gaard, Værdiforskydninger i arkitektonisk kulturarv: Herregårdenes avlsbygninger - udviklingsbetingede 
ombygninger og arkitektoniske kulturarvsværdier (ph.d.-afhandling, 2013). 
61 Nina Ventzel Riis, At håndtere det uhåndterbare: Dokumentation af den arkitektoniske kulturarv (ph.d.-
afhandling, 2014). 
62 Lars Rolfsted Mortensen, Transformation af efterkrigstidens industrilandskaber (ph.d.-afhandling, 
2016); Hans Henrik Egede-Nissen, Autentisitetens relevans: På sporet av et endret fokus for kulturminne-
vernet (ph.d.-avhandling, 2014); Jorge Otero-Pailos og Lars Müller Publishers, “Experimental Preservati-
on”, Places Journal, 2016. 
63 Inge Mette Kirkeby, Mødet mellem nyt og gammelt: Bygningsbevaring i vor tid (1998); Søren Vadstrup, 
Byhuset: Historie, bevaring, istandsættelse (2014); Søren Vadstrup, Bevaringsværdige bygninger: sikring 
af bevaringsværdier (2006). 
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nisk kulturarv64. Der er også etableret et forskningsfelt omkring bevaringen af 
nyere tids arkitektoniske kulturarv og de problematikker som opstår i kølvandet 
på sådan en ambition65. 

Nærværende ph.d.-projekt indskriver sig i rækken af forskningsprojekter indenfor 
for forskningsfeltet vedrørende arkitektonisk kulturarv og dennes bevaring. Sær-
ligt kan projektet indskrives i rækken af projekter, der er influeret af den diskursi-
ve vending. Undersøgelserne er da imidlertid tosidet, da fokus ikke udelukkende 
har været, hvordan de regulatoriske og forvaltningsmæssige rammer påvirker ret-
ten til meningsdannelse vedrørende såvel identifikationen og varetagelsen af den 
arkitektoniske kulturarv. Et andet ligeværdigt ben i afhandlingen har nemlig været 
undersøgelsen af netop den fysiske varetagelse af den materielle arkitektoniske 
kulturarv forstået som bygningerne. Dermed søger afhandlingen specifikt at inte-
grere undersøgelsen af, dels hvordan beslutningsprocesser betinger kulturarvsfor-
ståelsen og bevaringsbegrebet i den almene renoveringspraksis, dels af hvorledes 
de fysiske løsninger medierer denne arkitektoniske kulturarv. Ph.d.-projektet sø-
ger altså at identificere sammenhængen mellem forståelser, værdisætning og be-
slutningsprocesser, samt selve de fysiske løsningers virkemåde som kulturarvs-
formidlere. Det handler dermed om at udfolde et aktuelt bevaringsbegreb og sam-
tidig spørge til en mulig kvalificering af dette blandt andet igennem proces- og 
begrebsafklaring. Udover problematiseringen værdisætningsprocesser i forbindelse 
med arkitektonisk kulturarv og disses konsekvenser for dens varetagelse, gælder 
undersøgelserne specifikt de forskelle, der synes at vise sig mellem bevaringsteori 
og bevaringspraksis, når værdisætning og bevaringsambitioner omsættes i fysiske 
resultater i den almene boligrenoveringskontekst.  

Afhandlingens ærinde er således primært at belyse to væsentlige forhold. For det 
første, at der i arbejdet med bevaring af arkitektonisk kulturarv i højere grad bør 
fokuseres på, hvad bevaringsambitionerne præcis afstedkommer relativt til, hvor-
ledes de fysiske løsninger medierer arkitektoniske kulturarvsværdier. For det an-
det, at det er det bevidste arbejde med sådanne ændringers karakter, der kan kvali-
ficere selve bevaringsambitionerne. 

                                                      
64 Ellen Braae, Konvertering af ruinøse industrilandskaber (ph.d.-afhandling, 2003); Ellen Braae, Beauty 
Redeemed: Recycling Post-Industrial Landscapes (2015). 
65 Claus Bech-Danielsen, Moderne arkitektur - hva’ er meningen? (2004); Hilde Heynen, “Questioning 
Authenticiy”, National Identities 8(3) 2006, 287–300. 
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Forskning i velfærdssamfundets bygningskultur 

Ph.d.-projektet indskriver sig desuden i rækken af forskningsprojekter, der har 
velfærdssamfundets bygningskultur 66 og den almene boligsektor som genstands-
felt. Herunder gælder det især forskningsinteressen i den almene boligsektors hi-
storie67 og som arkitektonisk kulturarvsfortælling68 såvel i Danmark som i udlan-
det69. Interessen i de sociale boligbyggeriers historie har medført kortlægningspro-
jekter af boligernes bevaringsværdier i Danmark70, men også i udlandet blandet 
andet i Belgien og Holland71.  

I nærværende afhandling spørges der til, hvordan resultaterne af det danske stats-
ligt sanktionerede kortlægningsprojekt af de almene boligers bevaringsværdier, 
skaber genklang i den aktuelle værdibaserede praksis. Specifikt identificeres de 
problematikker, der kan følge med fordringen om, at den enkelte bebyggelse ud-
peget som arkitektonisk kulturarv af national betydning skal varetages lokalt. Det-
te brydningspunkt er af central betydning for ambitionen om værdibaseret udvik-
ling, da integreringen af såvel kulturarvshensyn og optimeringshensyn afhænger af 
etableringen af en fælles forståelse af disse hensyns genstand og vigtighed. 

 

                                                      
66 Poul Sverrild, “Periurban Phase and Sphere” (2016); Sverrild, Velfærdssamfundets bygninger (2008). 
67 Morten Lind Larsen og Troels Riis Larsen, I medgang og modgang: Dansk byggeri og den danske vel-
færdsstat 1945-2007 (2007); Olaf Lind og Jonas Møller, FolkeBolig. BoligFolk: Politik og praksis i boligbe-
væ-gelsens historie (1994). 
68 Dansk Bygningsarv, Forstadens bygningskultur 1945-1989; Rikke Stenbro og Svava Riesto, “Beyond the 
Scope of Preservation? On the Life and Potential National Heritage Protection of Early Danish and Norwe-
gian Mass Housing”, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift 2, 17 2014, 210–34; Hangaard et al., Arven fra 
1950erne.  
69 Julie Moss, Conservation of buildings from the recent past: an investigation into England’s legacy of 
post-war social housing and its heritage value” (2016); Leo Oorschot, “Beyond the Current”; Mark 
Swenarton et al. (red)., Architecture and the welfare state (2015); Wido Quist og L.G.K Spoormans, Trans-
forming Housing Heritage: Projects for Regeneration of Rotterdam Feijenoord & Lombardijen (2012); 
Marie-Jeannette Kuipers, “Consequences of Designating the Recent Past: Korreweg-district, Groningen, 
The Netherlands”, International Journal of Heritage Studies 8(1) 2002, 53–62; Kathleen Scanlon et al., 
Social housing in Europe, Real estate issues (2014); Andrea Boeri et al., “The Redevelopment of The Her-
itage of Social Housing in Italy: Survey and Assessment Instruments. The Case Study of Pilastro Neighbor-
hood in Bologna”, Procedia Engineering 21, 2011, 997–1005,  
70 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling; Bech-Danielsen et al. Kvaliteter i almene bebyggelser fra 
1940’erne og 1950’erne; Dansk Bygningsarv, 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser. 
71 Karina Van Herck, “Between commonness and utopia. An inventory of social housing in Flanders” 
(2014). 
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Forskning i renovering 

Endvidere har der været forsket i renovering og udvikling af almene boligbebyg-
gelser særligt med fokus på integrering af bæredygtighed såvel byggeteknisk og 
socialt 72. I forskningsfeltet omkring renovering er det særligt energioptimering, 
der har været og fortsat er det centrale fokus byggeteknisk såvel som udviklings-
mæssigt. Behovet for energirenovering og bæredygtighedsdagsordnen har bevirket 
flere store indsatser, også i EU-regi. Særligt ses det udmøntet i udviklingen af 
metoder 73, beslutningsværktøjer og evalueringsmodeller74. Der er imidlertid også 
kommet fokus på den arkitektoniske kvalitet i renoveringsprojekter75 og i den 
forbindelse også, hvordan der kan laves eksempelvis ventilationsløsninger med 
respekt for det eksisterende byggeri76. 

Nærværende afhandling vedrører også fagfeltet renovering, men søger at udvide 
forståelsen af denne opgavetype til at række langt ud over blot nødvendig af-
hjælpning af utidssvarende fysiske forhold og byggetekniske problemstillinger. 
Dermed adskiller fokus sig væsentligt fra størstedelen af projekter indenfor reno-
veringsforskningsfeltet, da dette arbejde omhandler potentialet i at lade et fælles, 
og ikke mindst et udvidet, værdigrundlag være afgørende som afsæt for projekter-
ne.  

 

                                                      
72 Camilla Richter-Friis van Deurs, Uderum - udeliv: Udformning og brug af uderum i nyere dansk boligbyg-
geri (2010); Heidi Svenningsen Kajita, Fragile potentialer i de store planer: rumlige og materielle dimensi-
oner af efterkrigstidens storskala-boligbebyggelser i brug : (ph.d.-afhandling, 2016); Jan Schipull Kau-
schen, Bæredygtige systemleverancer ved renovering: ressourcer, økologi, nødvendighed (ph.d.-
afhandling, 2014); Terri Peters, Architectural Strategies of Transformation to Modern Housing (ph.d.-
afhandling, 2015); Turid Borgestrand Øien, Skimmelsvampevækst i boliger: Praksisser og politikker (ph.d.-
afhandling, 2017). 
73 Mathilde Landgren, “Udvikling af metode til integreret bæredygtigt design” (ph.d.-projekt, 2015). 
74 Per Anker Jensen og Esmir Maslesa, “Value based building renovation – A tool for decision-making and 
evaluation”, Building and Environment 92, 2015, 1–9; Marta Calzonari, “Innovative methods for a sustain-
able retrofit of the existing building stock. A cross-path from social housing to the listed heritage.”, Tech-
ne 8, 2018, 181–89. 
75 Kirstine Brøgger Jensen, “How to Understand Architectural Quality When Working with Social Housing 
Areas”, i Bounderies – Encounters – Connections (2015). 
76 Inge Vestergaard og Henrik Blyt, “Appropriate Ventilation Solutions for the Iconographic buildings from 
the Fifties – A cross Disciplinary Investigation” (CIB World Building Congress 2016, Finland, 2016). 
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4. Afhandlingens gennemgående skismaer 

Forud for fremstillingen af afhandlingens begrebsapparat, redegørelser og analyse-
resultater opridses her kort fire væsentlige skismaer, der knytter sig til ambitionen 
om en værdibaseret udvikling i den almene boligrenoveringskontekst. Disse skis-
maer repræsenterer nogle underliggende problemstillinger, som er uløseligt knyt-
tet til den værdibaserede ambition og dermed til undersøgelserne af, hvordan en 
sådan aktuelt udfordres og praktiseres. Som det vil fremgå, spiller disse skismaer 
en central rolle i afhandlingen, hvor de tjener til diskussion og sammenligninger af 
forhold, som ellers synes at optræde i forskellige sammenhænge. 

 

Bevaring / ødelæggelse 

Selve ønsket om at bevare noget udspringer gerne af en trussel om ødelæggelse af 
det, som man synes skal bevares. Men i forsøget på at bevare et objekt ændrer 
man uvægerligt det eksisterende. Uanset om formålet er at hindre og stoppe for-
fald gennem restaurering, vedligeholdelse eller udskiftning af dele, eller omvendt 
hvis man ikke ønsker at røre ved originalen eller lave nogle ændringer, vil objektet 
ændrer karakter før eller siden. Denne grundlæggende problemstilling rejser flere 
interessante spørgsmål af vidtrækkende karakter angående, hvad det præcis er vi 
synes er værdifuldt at bevare, hvorfor, hvordan og ikke mindst for hvem. Som 
arkitekt har jeg stiftet bekendtskab med disse spørgsmål både teoretisk og i prak-
sis. På tegnestue har jeg været involveret i ombygninger, og som ansat i SLKS 
(dengang Kulturstyrelsen) arbejdede jeg med fredningsbeskrivelser, hvilket vil sige 
værdisætning af fredede bygninger. Spørgsmålet om, hvad der er værdifuldt, og 
hvornår det synes at miste sin relevans, var her et præsent skisma i det daglige 
arbejde. Fascinationen af disse spørgsmål har været en underliggende drivkraft i 
ph.d.-projektet, og er tæt knyttet til spørgsmålet om præcis hvori og hvordan kul-
turarvsværdiers værdi synes forankret.  
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Værdiers værdi 

Afhandlingen angår i bund og grund værdier, hvilket også ligger i brugen af ter-
men værdibaseret. Afhandlingen omhandler ikke kun de værdier, vi tillægger eksiste-
rende bebyggelser som brugere, ejere, forvaltere og fagfolk, ligesom afhandlingens 
formål som beskrevet ikke er at pege på, hvilke værdisæt og værdiforståelser som 
er korrekte. Det er derimod en grundlæggende holdning bag afhandlingen, at vær-
diers værdi kun kan italesættes og vurderes hensigtsmæssigt gennem en detaljeret 
udfoldelse af præcis, hvilken egenskab værdien repræsenterer. Denne forståelse er 
fremtrædende indenfor feltet Valuation Studies. Det er også en forståelse som 
fremstilles af Hans Fink i hans beskrivelse af elementer til en almen værditeori77. 
Fink fremholder, at det er muligt at nærme sig en objektiv vurderingsproces, hvis 
man på den ene side gør sig klart, hvilken adverbial egenskab som værdien knytter 
sig til, og på den anden side præciserer, hvilke forhold der er medvirkende til kva-
liteten af præcis denne egenskab. Er eksempelvis murstenene og mørtlens kvalitet 
og udseende vigtige for at muren, er værdifuld som repræsentant for byggeskikken 
i 1927? Og er også murens geografiske placering, murermesterens færdigheder, 
murens funktion i dag eller lignede forhold, medvirkende til denne værdis egen-
art? Det er altså igennem en reflekteret, italesat, sammenlignelig og gennemsigtig 
proces, at man kan nærme sig objektive vurderinger af værdier, snarere end det er 
gennem etableringen af korrekte forståelser af værdisæt78. På samme måde er 
holdningen bag denne afhandling, at den værdibaserede udvikling kan styrkes 
gennem kvalificering af selve processen omkring værdisætning snarere end ved 
cementeringen af det rette værdisæt. Af samme grund er spørgsmålet om, hvorle-
des vi fra vores særegne ståsteder når til et fælles værdigrundlag i projekterne et 
tilbagevendende omdrejningspunkt i afhandlingens undersøgelser.  

Værdier og værdisætning (Del I.3) er dermed centrale temaer i afhandlingen i alle 
tre analyser. Med en særskilt forståelse af værdier følger også en holdning til deres 
vigtighed, hvordan de kan prioriteres og opretholdes. Som det gøres rede for i 
afhandlingen, følger der på samme måde gerne en særlig forståelse af arkitektoni-
ske kulturarvsværdier og dermed med deres hensigtsmæssige bevarelse med den 
arkitektfaglige tilgang til kulturarv og bevaringsspørgsmål (Del I.2-4). Af samme 
grund har det været centralt for afhandlingens undersøgelser at udfolde og identi-
ficere, hvad værdibaseret udvikling i den almene boligrenoveringskontekst aktuelt 
er for en størrelse, samt hvilke værdisætnings- og beslutningsprocesser som betin-
ger sådan en ambition. Det er nemlig kun igennem en præciseret forståelse af, dels 
hvilke elementer en værdibaseret udvikling som proces bør omfatte, dels af disse 
elementers beskaffenhed og mulige gennemførelse, at det bliver muligt at sige 
noget om, hvorvidt et værdibaseret udviklingsprojekt har været vellykket. 
                                                      
77 Hans Fink, “Elementer af en almen værditeori – med et vist henblik på æstetik og kulturpolitisk evalue-
ring”, 2002. 
78 Fink. 
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Bevaring / udvikling 

Holdningen til at der i udgangspunktet ikke findes rigtige eller forkerte værdifor-
ståelser, men at værdiers værdi afhænger af præcisering af værdiernes egenart og 
processen hvormed de vurderes, har medført, at der i afhandlingen bruges beteg-
nelsen arkitektoniske kulturarvsværdier og ikke bevaringsværdier samt betegnelserne 
kulturarvshensyn og -varetagelse i stedet for bevaringshensyn og bevaring. Dette skyldes 
ønsket om at åbne for en bredere diskussion af bevaringsbegrebet end det, som 
aktuelt gør sig gældende restaureringsfagligt. Bevaring som praksis kan diskuteres, 
og spørgsmålet er, om det ikke i stedet er hensigtsmæssigt at beskæftige sig mere 
indgående med karakteren af ændringerne en sådan praksis medfører end af det 
bevarede. En sådan diskussion vedrører selve bevaringsbegrebets indhold og 
holdningen, at bevaring er den rigtige måde at tage vare på arkitektonisk kultur-
arv. I særdeleshed er dette væsentligt at diskutere, når der er tale om bygninger fra 
den nære fortid i forsat funktion. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at af-
handlingen ikke omhandler bevaringsambitioner i forbindelse med fredede men 
bevaringsværdige bygninger. Som beskrevet tidligere er mange af de eksisterende 
almene boligbebyggelsers bevaringsværdi end ikke officielt klassificeret. Det bety-
der imidlertid ikke, at de dermed ikke anses som bevaringsværdige, forstået som 
bærende af væsentlige kvaliteter eller værdier, som har betydning for vores ople-
velse af mødet med fortiden i nutiden. Som det også fremgår af afhandlingens 
titel, anses ambitionen om at hensynet til sådanne værdier såvel som til nutidige 
behov skal være et fælles afsæt for renoveringerne, netop som kendetegnende for 
en værdibaseret udvikling og ikke bevaring.  

I Del I.6 beskrives New Heritage tanken, at alt som værdsættes kan forstås som 
kulturarv. Med New Heritage tanken udfordres den gængse bredt anerkendte arki-
tekt- og restaureringsfaglige forståelse (Del I.2) af kulturarv og bevaring. Ikke 
mindst tales, der for en demokratisering af samme, hvorved den faglige dominans 
og fagfolks ret til meningsdannelse i kulturarvs- og bevaringsspørgsmål i det hele 
taget udfordres. Der er altså en fordring om en større demokratisering af kultur-
arvsbegrebet og bevaringspraksis, som kunne vise sig hensigtsmæssig for den 
værdibaserede tilgang til almen boligrenovering. I disse projekter er det som ud-
gangspunkt påkrævet, at flere parter med hvert sit udgangspunkt og hver sin bag-
grund skal nå til enighed. Samtidig er der som udgangspunkt heller ikke tale om 
bevaringspraksis i restaureringsfaglig forstand. Spørgsmålet er imidlertid, dels 
hvordan en sådan demokratiseringsproces kan siges at udspille sig aktuelt, dels om 
den synes at være det progressive afsæt, der styrker vores fælles identitet og det 
fælles gode. New Heritage-tankegangen problematiseres i afhandlingen, men sam-
tidig anvendes den til at spørge til og udforske, hvordan den værdibaserede prak-
sis i netop den almene renoveringskontekst kan kvalificeres. New Heritage-tanken 
udgør så at sige modsætningen til den officielle kulturarvsforvaltning, som den 
aktuelle værdibaserede praksis må forholde sig til.  
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Del / helhed 

Som det vil fremgå af afhandlingen, er det endvidere væsentligt at betragte den 
værdibaserede udvikling i forhold til omfanget af den almene boligmasse. Antallet 
af de eksisterende almene boliger er så stort, at man kan og bør diskutere beva-
ringsspørgsmålets relevans ud fra en samlet betragtning af bygningsmassen. Her 
melder endnu et overordnet skisma sig, nemlig relationen mellem del og helhed 
eller helhedsbetragtninger. Kan det eksempelvis retfærdiggøres at gå på kompro-
mis med ønskede bygningsmæssige optimeringer af en stadig fungerende boligbe-
byggelse grundet bevaringshensyn i eksempelvis alle 93.500 etageboliger opført 
mellem 1945-59? Og hvis ikke, hvordan foretages en sådan vurdering og afvejning 
konkret i den enkelte sag? På samme måde melder spørgsmålet sig i den enkelte 
case i forhold til bebyggelsen som helhed og hvor på detaljeniveau værdien af 
denne helhed synes at gøre sig gældende eller være repræsenteret. Ikke mindst gør 
det sig gældende i diskussionen om relevansen af en national kulturarvsfortælling 
og dens varetagelse lokalt i den enkelte bebyggelse (Del III.C). Men også tidsper-
spektivet melder sig, når man vurderer og prioriterer værdier med konsekvens for 
projektindhold og udførelse i et arkitektonisk kulturarvsperspektiv. De identifice-
rede arkitektoniske kulturarvsværdier i empirien opfattes ofte i direkte strid med 
nutidige ønsker om optimeringer. Men der er eksempler på, at tiden så at sige 
overhaler disse nutidige ønsker, og at de bygningsændringer man har lavet for at 
indfri disse viser sig omsonste. Man har for eksempel i en længere årrække nedlagt 
etværelses lejligheder og små ensidigt belyste lejemål ved at lægge dem sammen til 
større lejligheder. Sådanne ændringer er voldsomme set i det fagligt bredere aner-
kendte bevaringsperspektiv. Siden har det vist sig, at kommunerne mangler disse 
små lejemål til enlige beboere, og man begynder derfor at ændre denne praksis. 
Man kan derfor spørge, om det ville have været muligt at finde de større boliger 
andetsteds og lade tiden komme de eksisterende bygningsstrukturer til gode. Men 
kan man i en konkret renoveringssag eksempelvis retfærdiggøre at afholde sig fra 
efterisolering ved at henvise til en potentiel øget vedvarende energiproduktion i 
en nærmere fremtid, der med tiden vil gøre det billigere og mere forsvarligt at 
skrue op for varmen? En sådan efterisolering vil oftest vurderes vanskelig for 
bevaringen af særskilte arkitektoniske kulturarvsværdier, men den vil øge bolig-
kvaliteten lige nu, og dog på sigt måske vise sig unødvendig.  

Spørgsmålet om værdiforståelser, værdisætning og deres prioritering handler såle-
des hurtigt om, hvem der får lov til at sætte dagsordenen. Det er ikke uvæsentligt, 
hvis forståelse af den arkitektoniske kulturarv, som bæres igennem i projekterne. 
Undersøgelsen af, hvem der påtager sig denne ret til meningsdannelse i den for-
bindelse, kan udlægges som et spørgsmål om magt. Holdningen bag afhandlingen 
er imidlertid på linje med Nolins, da det ikke er formålet med ph.d.-projektet at 
kritisere eller retfærdiggøre de magtforhold, som viser sig i de konkrete cases. 
Derimod søger afhandlingen at etablere det vidensgrundlag, som muliggør, at man 
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fremadrettet kan handle på de identificerede magtforholdsproblematikker79. På 
samme måde er hensigten med undersøgelserne ikke blot at identificere de nuvæ-
rende magtforhold og magtkampe, som tegner sig i praksis mellem projektpartne-
re. Men hensigten er også at udfolde, hvordan disse magtforhold påvirker praksis 
for dermed at pege på, hvor man kan agere for eventuelt at påvirke disse forhold. 
Derfor betragtes fag, fagfolk og øvrige parter grundlæggende som samarbejdende 
i stedet for monopoliserende, som også Nolin anbefaler. I afhandlingen anses 
fagligt og kulturelt betingede forskelle i behov og synspunkter derfor heller ikke 
nødvendigvis som et teoretisk problem, men snarere som betingelser som kan 
vendes til en potentiel styrke, når de projektimplicerede parter skal nå deres fælles 
mål om en forbedret boligbebyggelse. 

 

                                                      
79 Nolin, In Search of a New Theory of Professions. 
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DEL I  

FELTET ARKITEKTONISK 
KULTURARV 
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Uanset hvad i en eksisterende bygning man værdsætter, og uanset hvorledes man 
ønsker at værne om det, kan en fysisk intervention ikke undgå at påvirke det 
værdsatte og dermed oplevelsen af bebyggelsen for beskueren. Der er dermed ikke 
nødvendigvis tale om en ødelæggelse af det værdsatte, men der vil altid være tale 
om en ændring. Spørgsmålet bliver så, hvilken og hvordan den kan forstås, be-
skrives og formidles. Af samme grund er det essentielt at klargøre, hvilket beva-
ringsgreb der stilles krav til bevaring på baggrund af, men også hvilken oplevelse 
der efterstræbes, før at varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv kan kvalifice-
res i henhold hertil. Omdrejningspunktet i denne afhandling er, hvordan netop 
disse forhold udfordrer og besvares i den nuværende værdibaserede almene udvik-
lingspraksis. Derfor skal denne første del af afhandlingen sikre etableringen af et 
kontekstualiseret sprog til at beskrive disse komplekse forhold. 

I de følgende kapitler fremstilles en række grundlæggende begreber og diskussio-
ner indenfor feltet kulturarv og i særdeleshed arkitektonisk kulturarv. Hensigten 
er at identificere de især faglige og/eller akademiske diskussioner, hvis normer gør 
sig gældende, når det kommer til aktuelle spørgsmål om og forståelser af kulturarv 
og bevaring. Derfor behandles danske officielle systemer til beskrivelse af arkitek-
tonisk kulturarv og samspillet med en fagligt anerkendt bevaringspraksis samt 
værdisætning af arkitektonisk kulturarv i både teori og praksis. Denne fremstilling 
er nødvendig for at kunne få øje på, hvad der er på spil i mødet mellem den alme-
ne boligrenoveringspraksis og ønsket om bevaring af boligerne som arkitektonisk 
kulturarv med udgangspunkt i en allerede etableret faglig disciplin. 

Yderligere har fremstillingen i denne første del til formål at danne en række be-
greber og redskaber (Figur 7) i direkte forlængelse af de gældende diskussioner af 
arkitektonisk kulturarv. Denne redskabs- og begrebsdannelse er nødvendig for at 
kunne give en præcis beskrivelse af de problemstillinger, der rejser sig med ambi-
tionen om varetagelse af almene boligers arkitektoniske kulturarv i den almene 
boligrenoveringskontekst. Samtidig er den nødvendig for at kunne spørge kritisk 
til netop denne ambitions genstand i hele dens kompleksitet. Der er derfor tale 
om en dobbelt fremstilling, da den på den ene side skal belyse afhandlingens em-
ner og problemkomplekser, og på den anden side er instrumentel for afhandlin-
gens analyser. I de følgende kapitler udledes der således redskaber (f.eks. tre au-
tenticitetsegenskaber) eller begreber (f.eks. bevaringens performativitet) fra frem-
stillingen af velkendte emner og diskussioner indenfor feltet arkitektonisk kultur-
arv. Samtidig anvendes fremstillingen af disse emner og diskussioner til at under-
bygge eller præcisere karakteren af en begrebsdannelse og dens analytiske sigte i 
undersøgelserne af den aktuelle værdibaserede udviklingspraksis. 



 
 

70  

I alt rummer Del I seks kapitler: 1 Arkitektonisk kulturarv og bevaring, 2 Den 
officielle og fagligt anerkendte bevaringsforståelse og praksis, 3 Værdisætning af 
arkitektonisk kulturarv, 4 Den hensigtsmæssige bevaring, 5 Den autentiske arki-
tektoniske kulturarv, samt 6 Demokratisering af kulturarven. Disse emner har alle 
betydning for forståelsen af den arkitektoniske kulturarvs genstand, værdisætning, 
formål, begrænsninger og potentialer i værdibaseret udviklingssammenhæng. I 
fremstillingen af emnerne lægges der særligt vægt på, hvorledes de udfoldes og 
diskuteres teoretisk netop nu, samt på hvilken forståelse af disse emner der aktu-
elt synes at gøre sig gældende i den danske bevaringspraksis og forvaltningsprak-
sis. Endvidere integrerer de seks kapitler afhandlingens gennemgående skismaer 
beskrevet indledningsvist vedrørende bevaring/ødelæggelse, værdiers værdi, beva-
ring/udvikling, samt del/helhed. Sammenhængen mellem disse vil fremgå af de 
enkelte afsnit.   

Hvert kapitel opsummeres med etableringen af de analytiske begreber og redska-
ber, der senere skal anvendes i undersøgelserne: a) det fælles gode, b) fagligt aner-
kendt kulturarvsforståelse og bevaringspraksis, c) en udvidet værdiskematik, d) 
bevaringens performativitet, e) tre autenticitetsegenskaber, samt f) kontroverser 
som mulighedsrum. Forskellen på de fire begreber og de to redskaber er, at først-
nævnte muliggør præcisering af undersøgelsernes analytiske sigte, imens sidst-
nævnte indgår som redskaber i undersøgelserne.  

Figur 7. Begrebsapparat. I Del I dannes en række begreber og redskaber i forlængelse af de gældende 
diskussioner af arkitektonisk kulturarv. Denne redskabs- og begrebsdannelse anvendes i afhandlingens 
undersøgelser af de problemstillinger, der rejser sig med ambitionen om varetagelse af almene boligers 
arkitektoniske kulturarv i den almene boligrenoveringskontekst. 
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Kulturarvsbegrebet spiller en central rolle for denne del af afhandlingen, men er 
vanskeligt at definere entydigt, og det er da også beskrevet som et essentielt om-
stridt begreb80. Derfor vil fremstillingen ikke bestå af en egentlig definition, men 
løbende udfolde begrebet fra forskellige perspektiver for at afdække forskellige 
aspekter af begrebet, der er relevante for undersøgelsen af den værdibaserede 
udvikling af almene boliger. Særligt vil de to første kapitler forholde sig mest di-
rekte til kulturarv og især arkitektonisk kulturarv, hvorefter yderligere aspekter af 
begrebet bliver lagt til i de efterfølgende kapitler.  

 

 

                                                      
80 Jf. Grith Bech-Nielsen, Restaurering versus instaurering og transstaurering (2012), 54; Walter Bryce 
Gallie, “Art as an Essentially Contested Concept”, The Philosophical Quarterly, 6(23), 1956, 97–114.  
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1. Arkitektonisk kulturarv og bevaring 

Dette kapitel omhandler den arkitektoniske kulturarvs genstand, hvorledes forstå-
elsen af arkitektonisk kulturarv har ændret sig gennem tiden, og hvilken konse-
kvens det har haft for de måder, hvorpå den er søgt bevaret. Fremstillingen med-
virker til belysningen af de underliggende skismaer bevaring/ødelæggelse og 
del/helhed. Først og fremmest sker dette ved at udfolde, hvordan bevaringsambi-
tionen igennem tiden synes uforløst trods ændringer i selve genstanden for denne 
bevaringsambition. Dernæst ved gennemgangen af, hvordan kulturarv som gen-
stand og dens vigtighed er ændret fra at være et lokalt til et nationalt og endeligt 
et universelt anliggende i forbindelse med etablering af Verdensarvsbegrebet. 
Denne ændring er særlig væsentlig, i og med at den etablerer forståelsen at arki-
tektonisk kulturarv og kulturarv i bredere forstand som et fælles gode, hvilket til 
slut skal omsættes til analysebegrebet a) det fælles gode til brug for de kommende 
analyser. I undersøgelsen vil det fremgå, hvordan forståelsen af, at opretholdelsen 
almene boligers arkitektoniske kulturarv er et fælles gode, viser sig væsentligt for 
fremdriften i projekterne til trods for, at der kan være stor uenighed om, hvorle-
des det skal gøres, hvorfor, og i hvor høj grad det skal prioriteres. 

 

Den uforløste bevaringsambition 

Som fremhævet indledningsvist er der en helt grundlæggende udfordring forbun-
det til ambitionen om at bevare arkitektonisk kulturarv. Skismaet er, at enhver 
bevaringsambition synes uløseligt forbundet med faren for at komme til at ændre, 
og dermed miste aspekter af, netop det man ønsker at bevare. Dette paradoks har 
været, og er stadigvæk, et omdrejningspunkt i bevaringsteori- og praksis81. Lige-
som også det paradoks, at man i bestræbelsen på at bevare synes at eksponere 
eller vedligeholde i en sådan grad, at de værdier man værdsatte, bliver uigenkende-
lige82. Selve bevaringstanken opfattes oftest som et moderne anliggende og som 
opstået i takt med den foranderlighed og tidsoplevelse, der knytter sig til det mo-
derne menneske. Det er således for at håndtere usikkerheden, den konstante for-
anderlighed og dermed det evigt tabte, at behovet for at gribe, klassificere og 
fastholde det forgangne opstår. Samtidig skulle det traditionelle bevaringsbegreb 
have forbindelse til den moderne tanke, hvor fornuft og efterprøvelig viden har til 
opgave at autorisere handlinger og holdninger. Opbyggelsen af nationer var en 
politisk dagsorden og nutid blev defineret i kontrast til fortiden83.  

                                                      
81 Claus Bech-Danielsen, “Modernismens idealer: Kulturarv og spændetrøje”, i Fortiden for tiden. Gen-
brugskultur og kulturgenbrug i dag (2007); Hilde Heynen, “Questioning Authenticiy”, National Identities 
8(3) 2006, 287–300; John Ruskin, “Erindringens Lampe”, i Arkitekturens Syv Lamper (2005), 207–26. 
82 Se/Jvf. Bech-Danielsen, “Modernismens idealer: Kulturarv og spændetrøje”, 2007, 78. 
83 Berg Nielsen, Kristian, og Arno Victor Nielsen. “Historie eller erindring. Om genbrug af historien i en 
posthistorisk tid.” I Braae, Ellen og Maria Fabricius Hansen. Fortiden for tiden. Genbrugskultur og kultur-
genbrug i dag. Århus: Kunstakademiets Arkitektskolens Forlag, 2007, 19; Stenbro, Bevaringsprocesser: 
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Ønsket om at bevare noget, inklusiv arkitektonisk kulturarv, udsprang af truslen 
om ødelæggelse og tab84.  

Denne grundlæggende bevarings-/ødelæggelsesproblematik i arbejdet med arki-
tektonisk kulturarv rejser sig på en meget konkret vis, når der er tale om beva-
ringsværdige boligbebyggelser. Når bygningerne ikke er fredede, er de ikke beskyt-
tet juridisk, medmindre der er udarbejdet særskilte lokalplaner eller servitutter 
kommunalt. Dermed nødvendiggøres afvejningen af hensynet til arkitektoniske 
kulturarvsværdier og fortællinger i forhold til nutidige krav om at sikre en tidssva-
rende funktionalitet i et helt andet balanceforhold, end når der er tale om fredede 
bebyggelser. Det skyldes, at det er selve den fortsatte funktionalitet af en ikke-
fredet bygning, som sikrer dens bevarelse. 

 

Greb om kulturarven  

I 2003 definerede Den Danske Ordbog kulturarv som ”Den del af en stor gruppe 
menneskers eller en befolknings livssyn, livsstil, omgangsformer og kunstneriske 
udtryk, der er overtaget fra tidligere generationer”. Denne definition er i tråd med 
den, som ses på SLKSs hjemmeside, hvor der står ”Kulturarven knytter sig til 
sporene efter menneskets virksomhed i byerne og ude i det åbne land fra den æld-
ste tid og til i dag”85. Officielt inddeler styrelsen denne kulturarv i tre kategorier: 
a) den flytbare kulturarv, der udgøres af genstande; b) den faste, der består af 
bygninger og kulturmiljøer; og c) den immaterielle, som udgøres af vaner, traditi-
oner og lignende. Fælles for kategorierne er imidlertid, at kulturarv i officiel dansk 
forvaltning knytter sig til ”spor af menneskelig virksomhed”86.  

Selve indholdet af kulturarvsbegrebet, af det overleverede og måden det overleve-
res på, har dog ændret sig gennem tiden, hvilket blandt andet kommer til udtryk, 
ved at den statslige forvaltning i Danmark er gået fra at betegne bevaringsværdige 
og fredede bygninger som bygningskultur og bygningsarv til arkitektonisk kulturarv 87. 
Overordnet skal denne ændring ses i forlængelse af en forandring i forståelsen af 
kulturarv som noget, der ikke kun vedrører materielle aspekter, men i høj grad 
også involverer sociokulturelle dimensioner, sådan som det blev beskrevet i Bur-
ra-chartret fra 197988.  

 

                                                                                                                                            
Perspektiver på arkitektur i forandring (ph.d.-afhandling, 2009), 101; Thordis Arrhenius, Fragile Monu-
ment: On Conservation and Modernity (2012), 17. 
84 Harrison, Heritage, 24. 
85 https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/lokalplaner-og-kulturarv/lokalplaner-guide/2-hvad-er-
kulturarv/ 
86 www. slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/lokalplaner-og-kulturarv/lokalplaner-guide/2-hvad-er-
kulturarv/  
87 Grith Bech-Nielsen, Restaurering versus instaurering og transformation. Ph.d.-afhandling, 2003, 50-51. 
88 Beate Knuth Federspiel, “Kulturarv - et begreb til forhandling”, Nordisk Museologi 1(1) 2012, 7. 
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Bech-Nielsens giver igennem sine studier af holdningen som arkitektfagligt in-
strument et første indblik i rækkevidden af denne forandring, der også har rele-
vans i forbindelse med værdibaseret udvikling af almene boligbyggerier. Bech-
Nielsen belyser, hvordan kulturarv og arkitektonisk kulturarv som væsentligt om-
stridte begreber kan få konsekvens i beslutnings- og forvaltningssammenhæng, da 
holdningerne som ligger til grund herfor kan udfordres89.  

Men med ændringer i opfattelsen af, hvilken værdi kulturarven er bærer af og i 
kraft af hvad, ændres holdningen til, hvordan man i praksis skal søge at fastholde, 
fremme og videreformidle denne værdi. Væsentligt for denne afhandling er der 
hermed tale om den løbende etablering af en relation mellem selve forståelsen af 
arkitektoniske kulturarvsværdier og tilgangen til, hvordan man fastholder dem i 
objektet fremover. Det er derfor centralt, at selve begrebet kulturarv (cultural heri-
tage) har udvidet sig og i dag kan dække både materielle objekter, fysiske miljøer 
og immaterielle traditioner for kunsthåndværk, madlavning, festivaler, sport og 
lignende traditionsbærende begivenheder.  

 

                                                      
89 Grith Bech-Nielsen, Restaurering versus instaurering og transformation (2003). Som det her indikeres, 
arbejder Bech-Nielsen ud fra den antagelse, at arkitektonisk kulturarv kan betragtes som et eksempel på, 
hvad Gallie betegnede ”essentially contested concepts”, og en stor del af hendes analyser tager netop 
dette udgangspunkt: ”Måden hvorpå begrebet arkitektonisk kulturarv er omstridt og uhåndgribeligt kan 
således fortælle noget om, hvordan holdningen som objektivt og videnskabeligt beslutningsinstrument 
udfordres” (s. 53). Det anvendte “essentially contested concepts” stammer oprindeligt fra Walter Bryce 
Gallie, “Art as an Essentially Contested Concept” (1956). 
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Udviklingen af arkitektoniske kulturarvsforståelser 

Jukka Jokilehto har undersøgt, hvordan bevaringsforståelser har udviklet sig gen-
nem tiden, samt hvordan idéerne om arkitektonisk kulturarv og dens hensigts-
mæssige bevaring har påvirket hinanden90. Jokilehto har i sine studier haft fokus 
på lande, som han mener har været toneangivende indenfor vestlig bevaringsdis-
kurs og praksis, først og fremmest Italien, Frankrig, Tyskland, Østrig og England, 
samt til dels Skandinavien og Holland. Ifølge Jokilehto har udviklingen indenfor 
arkitektonisk kulturarvsbevaringsteori og -praksis ændret sig fra en almen beva-
ringspraksis, der gjaldt opretholdelsen af en given funktionalitet (Figur 8). Med 
tiden frem mod 1700-tallet kom der en større opmærksomhed og øget respekt 
frem for tidligere generationers værk, udtryk og civilisation. Denne opmærksom-
hed førte til det, der siden er blevet karakteriseret som en romantiserende restau-
reringspraksis. I denne periode knyttedes en vis nostalgi sig til objekter, der min-
dede om tidligere civilisationers storhedstider eller særlige bedrifter91 og først i 
begyndelsen af 1800-tallet, etableredes egentlige metoder indenfor selve historie-
skrivningen92. 

I tiden efter den Franske Revolution kom et større fokus på kulturarven som bæ-
rende en national fortælling93. Den arkitektoniske kulturarv blev et led i national-
staters historie- og identitetsfortællinger. Den bevaringspraksis som fulgte med 
denne udvikling i forståelsen af kulturarv, eksempelvis i Frankrig i tiden efter re-
volutionen, søgte at rendyrke udvalgte epokers æstetiske udtryk og bagvedliggen-
de rationale gennem rekonstruktioner, stilrestaureringer og tilbageføringer af byg-
ninger. I søgen efter et stilistisk rent udtryk for den valgte stilperiodes æstetik og 
bygningskonstruktive rationale fjernedes senere udvidelser, uønskede tilføjelser og 
forstyrrende elementer. Man tilføjede også gerne elementer til originalen, som 
kunne ses på andre samtidige bygningsværker, uden at de nødvendigvis havde 
eksisteret på originalen tidligere94. 

                                                      
90 Jokilehto, A History of Architectural Conservation. The Contribution of English, French, German and 
Italian Thought towards an International Approach to the Conservation of Cultural Property (1986). 
91 Ifølge Michael Ottosen, Dansk bygningsrestaurerings historie: En indføring (1984) knyttes tilgangen 
romantisk restaurering til John Ruskin og hans insisteren på at lade bygningerne stå uberørte i videst 
muligt omfang.  
92 Kristian Berg Nielsen og Arno Victor Nielsen, “Historie eller erindring”. 
93 Jokilehto, A History of Architectural Conservation; Arrhenius, Fragile Monument.  
94 Eugène Viollet-le-Duc, Restaurering, Arkitekturskrifter, nr. 1 (2000); Michael Ottosen, Dansk bygnings-
restaurerings historie (1984); Jokilehto, A History of Architectural Conservation. 
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Figur 8. Udvikling af kulturarvs- og bevaringsforståelser. Figuren viser i grove træk udviklingen af kulturarvs- og      
bevaringsforståelser i primært europæisk kontekst. Oversigten er blandt andet lavet med udgangspunkt i Jokileh-
to, A History of Architectural Conservation. The Contribution of English, French, German and Italian Thought 
towards an International Approach to the Conservation of Cultural Property (1986). 
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Modreaktionen mod denne ”konstruerende” bevaringspraksis voksede og formu-
leredes i løbet af 1800-tallet i form af en anti-restaureringsholdning. Her ansås 
den arkitektoniske kulturarv som værende selve den historiske kilde i kraft af de 
oprindelige materialer, det bevarede håndværk og slidspor og ældre tilføjelser.  

Bygninger og objekter sås her som et ”dokument”, som ikke kunne røres uden at 
den ånd, fortælling og viden det formidlede, ødelagdes. Det urørte objekt var en 
direkte forbindelse til en oplevelse af fortiden95.  

I begyndelsen af 1900-tallet forsøgte den nu kritiske restaurering at forene hen-
syntagen til såvel de historiske kildeværdier som de æstetiske eller kunstneriske 
værdier i kulturarvsobjekter. Nu skulle bevaringspraksis baseres på en kritisk eva-
luering af objektet inden eventuelle bevaringstiltag for at fastslå, hvilke elementer 
der repræsenterede objektets historie igennem tiden. Hvis nogle lag kunne synes 
af mindre vigtighed tilgodesås hellere de æstetiske værdier end loyaliteten mod 
skildringen af en udviklingshistorie96. Det var også omkring dette århundredeskif-
te, at der blev etableret egentlige statslige lovgivninger omkring fredning og be-
skyttelse af bygninger og monumenter. I England kom The Ancient Monuments Pro-
tection Act of 1882, i USA, og i Danmark blev den første bygning fredet i 1918. 

Efter anden verdenskrig og de massive ødelæggelser, der fulgte med krigen, tog 
den internationale bevaringsdagsorden til. Chartrer og konventioner blev formule-
ret på tværs af landegrænser og fastslog, at arkitektonisk kulturarv var af vigtig 
historisk interesse og skulle varetages af nutiden for eftertiden som et autentisk 
hele. Bygninger skulle kunne aflæses, ikke kun som et dokument affattet på ét 
udvalgt tidspunkt i en kontinuerlig historie, men som en historiebog, hvis udvik-
ling i sig selv var aflæselig, hvorfor nye tilføjelser skulle være tydeligt identificer-
bare. Samtidig udvidede forståelsen sig af, hvad det arkitektoniske kulturarvsob-
jekt var og hvordan det var afgrænset. Der kom et øget fokus på nærmiljøet og til 
sidst på hele kulturmiljøer. Siden blev forståelsen og vigtigheden af immateriel 
kulturarv en integreret del af den gængse kulturarvsforståelse, om end den imma-
terielle kulturarv ofte forstås som tæt forbundet til steder og fysiske miljøer97.  

Sideløbende med ændringen i kulturarvsbegrebet, når det gælder, hvilke værdier 
man synes at tillægge kulturarven, og her i særdeleshed den arkitektoniske kultur-
arv, sker der også en udvikling i forhold til, hvem der primært udpeger og tager 
vare på kulturarven.  

                                                      
95 Ruskin, “Erindringens Lampe”; Jokilehto, A History of Architectural Conservation; Ottosen, Dansk 
bygningsrestaurerings historie. 
96 Ottosen, Dansk bygningsrestaurerings historie. 
97 Laurajane Smith, Uses of heritage, Reprinted (London: Routledge, 2009), 
http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip069/2006006564.html. 
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Professor i kulturarvsstudier Rodney Harrison beskriver tre overordnede faser i 
denne udvikling i sin bog Heritage: Critical Approaches fra 2013. Den første fase 
gælder 1700 og 1800-tallet, hvor bevaringsindsatser var domineret af private initi-
ativtagere, filantroper og mindre grupper af dedikerede individer. Den anden fase 
løber fra sidste del af 1800-tallet til omkring 1970’erne, hvor kulturarv i stigende 
grad blev et anliggende for eksperter. Her tog fagfolk med formulering af regula-
tiver, chartrer og lovgivning teten i udpegelsen og varetagelsen af kulturarven. 
Den tredje fase begynder med etableringen af begrebet verdensarv i 1970’erne, 
hvor den officielle formulering af universelle kulturarvsværdier blev afgørende for 
udpegningen af kulturarv i et globalt perspektiv. I denne fase kom også den offi-
cielle udvidelse af kulturarvsbegrebet til at omfatte såvel materiel og immateriel 
kulturarv. Ifølge Harrison har denne udvikling efterladt bevaringspraksis med 
ubesvarede spørgsmål om selve bevaringsbegrebet. Dette skyldes et skift i karak-
teren af genstanden for vores udpegning af kulturarv. Tidligere udpegede man 
typisk de særlige, enkeltstående værker og monumenter, som skilte sig ud fra 
mængden på forskellig vis. Men i dag afstedkommer et øget fokus på kulturarvs-
værdierne i det stadig fungerende og mere almene i både den materielle og imma-
terielle kulturarv, at der udpeges kulturarv netop i kraft af, at det er alment98. Fra 
at kanonisere det enestående og det truede har bevaringsbegrebet dermed ændret 
sig til også at omfatte det kontinuerlige, det forsat virkende og har i højere grad 
en begrundelse i den nutidige politiske og samfundsmæssige dagsorden. Eksem-
pelvis en almen boligsektor.  

Denne udvikling ses også i dansk sammenhæng, og kan aflæses i fredningsindsat-
serne og ændringerne af fredningslovgivningen, siden den blev etableret i 1918. 
Også i Danmark er der sket en forskydning fra at frede enkeltstående, enestående, 
og primært de ældste, værker til fredninger af den almindelige og lokalrepræsenta-
tive bygningskultur99. Endvidere blev fredningerne udvidet til også at kunne om-
fatte de nærliggende omgivelser og endeligt også landskabsarkitektoniske værker. 
Også ændringen af aldersgrænsen for, hvornår en bygning var fredningsegnet fra 
100 år til 50 år til endog, at også helt nye værker kan fredes, hvis de vurderes at 
have ”fremragende værdi”, viser hvordan den aktuelle kulturarvsopfattelse i sti-
gende grad også angår det stadig fungerende og samtidsrelevante100.  

 

                                                      
98 Harrison, 18. 
99 Allan Tønnesen, Bonnie R. Mürsch, og Claus M. Smidt, Hele samfundets eje: bygningsfredning i 100 år, 
University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 561 (Odense: Syddansk Uni-
versitetsforlag, 2018).  
100 “Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, LBK nr. 970 af 
28/08/2014 (Gældende), § 3. 
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Kulturarven som et universelt anliggende 

En væsentlig ændring i bevarings- og kulturarvsbegrebet var etableringen af ver-
densarven og herigennem forståelsen af, at der er grundlæggende humane værdier, 
som deles af hele menneskeheden. I kølvandet på verdensarvsbegrebet kom en 
udbredt kritik af, at disse universelle værdier og det fælles gode, de repræsenterer, 
er formuleret indenfor den vestlige kulturs forståelsesramme101. Verdensarvsbe-
grebets er interessant, også for danske almene boligbebyggelsers arkitektoniske 
kulturarv, da det etablerer kulturarven som et fælles gode på tværs af nationalite-
ter, kulturer, religioner og køn. For at værdierne skal vække genklang kloden over, 
må de dog forankres i de lokale miljøer og kulturelt betingede forståelser. Der er 
altså behov for, at de universelle værdier tilpasses den lokale kontekst for at sikre, 
at de rent faktisk kan repræsentere det fælles gode, hvilket blev formuleret og 
sanktioneret med Nara dokumentet102. Uanset at de danske almene boligbebyggel-
ser ikke kvalificerer sig som verdensarv, har selve verdensarvsbegrebet medvirket 
til etableringen af forståelsen, at kulturarv, også den lokale, er et fælles gode.  

Med internationaliseringen af kulturarven gennem etableringen af Verdensarven 
og begrebet universelle kulturarvsværdier i 1972, når professionaliseringen og 
reguleringen af kulturarv et nyt niveau. Her kan nationale kulturarvsforståelser og 
vurderinger have vanskeligt ved at leve op til internationale hensyn103. Denne 
problematik er også genkendelig i national skala, hvor en national kulturarvsinte-
resse kan medføre nedprioritering af lokale interesser eller være i direkte opposi-
tion til hinanden. Der findes tilfælde, hvor de lokale beboere, brugere eller besø-
gende slet ikke er klar over, at andre grupperinger tillægger deres bygning eller 
bydel kulturarvsværdier, som grundlæggende er identificeret på baggrund af kul-
turarven som et fælles gode. Og selv i de tilfælde, hvor visse beboere er klar over, 
at de bor i et værdsat kulturmiljø, er det ikke ensbetydende med, at de er enige 
med den myndighed, der har klassificeret området som kulturarv, hverken når det 
kommer til, hvad der gør området værdifuldt at værne om, eller hvordan og af 
hvem det skal gøres. En anden problemstilling, der knytter sig til forståelsen af 
kulturarv og dermed også arkitektonisk kulturarv som et fælles gode, er, hvem der 
er ansvarlige for dennes varetagelse, ikke mindst økonomisk. Studier viser, at be-
boerne i et klassificeret bevaringsværdigt boligområde overvejende kan være me-
get glade for klassificeringen, hvorimod de imidlertid ikke mener, at det er deres 
ansvar at bekoste bevaringen af samme104. 

 

                                                      
101 Harrison, Heritage; Smith, Uses of heritage; Starn, “Authenticity and historic preservation: towards an 
authentic history”, 3. 
102 Lemaire og Stovel, (red.) “The Nara Document on Authenticity”. ICOMOS, 1994. 
103 Harrison, Heritage, 67. 
104 Marie-Jeannette Kuipers, “Consequences of Designating the Recent Past: Korreweg-district, Groningen, 
The Netherlands”, International Journal of Heritage Studies 8, nr. 1 (u.å.): 53–62. 
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BEGREB: det fælles gode 

Ifølge Arrhenius er bevarelsen af kulturarv som led i en fælles målsætning om et 
fælles gode i dag en integreret del af vores tankegang105. En sådan tankegang for-
udsætter i en vis forstand, at alle besidder en fælles humanitet eller måde at være 
til på, en fælles grundlæggende referenceramme og en fælles norm, der i sidste 
ende bevirker, at vi kan acceptere personlige anstrengelser og endda ofre for et 
fælles bedste106.  

Forudsætningen om, at der fundamentalt deles nogle grundlæggende humane vær-
dier forankret i et fælles gode, er en antagelse, som afhandlingens analyser beror på. 
I forlængelse heraf bliver også den etablerede forestilling om opretholdelsen af 
kulturarv, og herunder arkitektonisk kulturarv, integreret i den praktiske forestil-
ling om et fælles gode. 

Det er således en antagelse i undersøgelserne af de værdibaserede almene udvik-
lingsprojekter, at førend der kan diskuteres og nås til enighed på tværs af diverge-
rende forståelsesrammer i projektudviklingsprocessen, må forskellighederne 
grundlæggende være forankret i en forståelse af, at såvel et vellykket alment reno-
veringsprojekt som varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv er en fælles mål-
sætning med udgangspunkt i delte værdier. Alligevel viser analyserne, at det er 
vanskeligt, dels at nå en ’fælles forståelse’ om varetagelsen af dette fælles gode, 
dels at placere ansvaret for denne varetagelse. Når der fremover tales om det fæl-
les gode som et analytisk begreb, er det for at undersøge vanskelighederne i hvor-
ledes man skal praktisere varetagelsen af de delte værdier. 

                                                      
105 Arrhenius, Fragile Monument, 138. 
106 Niels Albertsen, “Retfærdiggørelse, ideologi, kritik”, Dansk Sociologi 2/2008, nr. 19 (2008): 67. En 
sådan fælles grundlæggende delt forståelse af et fælles gode beskrives også som afgørende af Boltanski 
og Thévenot, når der ved uenigheder argumenteres ud fra forskellige forståelsesrammer eller forskellige 
retfærdiggørelses regimer (régimes de justification). Se L. Boltanski og L. Thevenot, “The Sociology of 
Critical Capacity”, European Journal of Social Theory 2, nr. 3 (1. august 1999): 359–77, 
https://doi.org/10.1177/136843199002003010. 



 
 

81 

2. Den officielle og fagligt anerkendte kulturarvsforståelse og -praksis 

Dette kapitel omhandler det, der i litteraturen er blevet navngivet den autoriserede 
kulturarvsdiskurs (Authorized Heritage Discourse107), samt problematiseringen af 
samme og hvorledes denne vedrører spørgsmålet om retten til meningsdannelse 
angående kulturarvens genstand og vigtighed. Endvidere omhandler kapitlet den 
aktuelle betragtning, at kulturarv grundlæggende er en værdsætningsproces. For-
målet er at redegøre for den både internationalt og i Danmark bredt accepterede 
faglige forståelse af kulturarv og bevaringspraksis, samt hvordan denne forståelse 
er blevet genstand for kritik. Afslutningsvis etableres betegnelserne den fagligt 
anerkendte forståelse af kulturarv og bevaringspraksis og i forlængelse heraf også 
den officielle. Disse udgør vigtige begreber til brug for analyserne i Del III. For det 
første fordi deres indhold er centrale for forståelsen af bevæggrundene bag særligt 
de fagligt informerede handlinger og beslutninger i de analyserede cases. Og for 
det andet fordi deres aktuelle problematisering kan medvirke til en kritisk analyse 
af samme. Nærværende kapitel er således også relevant for to af afhandlingens 
bærende temaer, værdiers værdi og retten til meningsdannelse, samt for at kunne forstå 
beskaffenheden af det arkitektoniske kulturarvsfelt, den gængse og bredt fagligt 
anerkendte forståelse af feltets genstand, samt feltets etablering og virkemidler. 

 

Den autoriserede kulturarvsdiskurs 

Den officielle forvaltning og systematisering af kulturarvsudpegningen og beva-
ringen udvikledes stærkt i løbet af 1900-tallet både nationalt og internationalt. 
Samtidig blev fagfolk positionerede som eksperter og de bedst kvalificerede for-
valtere af kulturarven108. Den ekspertdrevne bemyndigelse til at afkode kulturar-
ven og dermed definere, hvilke aspekter af vores historie der er af væsentlighed 
for nutiden, udfordres i stigende grad. Særligt internationalt har kritikken fundet 
sin genstand efter Laurajane Smiths definition af begrebet Authorized Heritage Dis-
course, eller den autoriserede kulturarvsdiskurs (herefter AHD)109.  

Kritikken af den ekspertdrevne bevaringsteori og -praksis skyldes ikke kun et an-
giveligt begrænset eller selektivt vestligt kulturelt blik. Kritikken gælder særligt, at 
fagfolk synes at være lykkedes med at påberåbe sig retten til at definere selve kul-
turarvens indhold, samt hvordan den bør varetages110. I Smiths bog Uses of Herita-
ge fra 2009 defineres AHD som resultatet af vestlige kulturarvseksperters, fagfolks 
og eliters forståelser og erfaringer med kulturarvsudpegning og -bevaring. Dette 

                                                      
107 Smith, Uses of heritage; Harrison, Heritage. 
108 Smith, Uses of heritage; Harrison, Heritage. 
109 Smith, Uses of heritage. 
110 G. Fairclough, “New heritage frontiers” (2009), 29–42; Smith, Uses of heritage; Rodney Harrison, “Be-
yond ‘Natural’ and ‘Cultural’ Heritage: Toward an Ontological Politics of Heritage in the Age of Anthropo-
cene”, Heritage & Society 8(1) 2015, 24–42. 
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er sket i kraft af normsættende organisationer som ICOMOS og UNESCO og de 
chartre og konventioner, som mange lande bygger deres officielle kulturarvsfor-
valtning og -praksis på. Indenfor AHD er det gerne nationalt bårne kulturarvsfor-
tællinger, der er omdrejningspunktet. Ønsket om at tage vare på blandt andet arki-
tektonisk kulturarv bygger i særdeleshed på den tidligere beskrevne trussel om 
ødelæggelse eller tab, hvilket indenfor AHD søges imødegået gennem etableringen 
af bindende retningslinjer, chartre, klassificeringer, kortlægninger, samt ensretning 
af metoder og forvaltningsformer111.  

Smith peger på, at denne autoriserede kulturarvsdiskurs vedtaget imellem eksper-
ter fordrer en praksis, der tilgodeser en i kulturarvsobjektet iboende kulturarvs-
værdi. Den fagligt autoriserede bevaringspraksis knytter sig til en særlig opfattelse 
af både tid, monumentalitet, æstetik og ekspertviden112. Men ligesom også Jokileh-
tos undersøgelse af bevaringsforståelsernes udvikling i udvalgte europæiske lande 
viser, fremhæver Smith, at AHD-forståelser og praksis er foranderlige og løbende 
udfordres af såvel lægfolk som fagfolk og kulturarvseksperter. Følgelig kan også 
selve ændringerne og udfordringerne indenfor AHD ses som et udtryk for kultur-
arven som metakultur. Ifølge Smith kan reelle ændringer i kulturarvs- og beva-
ringsforståelser imidlertid kun være slagkraftige og hensigtsmæssige, hvis de beror 
på en indgående forståelse af disses karakter og ophavsbetingelser.  

 

Den officielle kulturarvsforståelse i Danmark 

I Danmark kan den officielle forvaltning af arkitektonisk kulturarv og dens vare-
tagelse siges at have direkte tilhørsforhold til AHD, da både bygningsfredningslo-
ven113 og de bevaringsprincipper, som ligger til grund for forvaltningen af denne 
lov, er etableret med reference til retningslinjer formuleret i de internationale 
konventioner og chartre på kulturarvs- og bevaringsområdet.  

Dette fremgår af Kulturstyrelsens skrivelse ”Bevaringsprincipper” fra juni 2012 
(revideret februar 2015), hvori nævnes Malta-konventionens ”bevarelse” af ”ar-
kæologisk kulturarv” og Granada-konventionens ”beskyttelse” af ”arkitektonisk 
kulturarv”114. Men i teksten gives ikke nogen klar definition på kulturarvsbegre-
bets ophav eller aktuelle betydning. Det nærmeste den kommer er dels det formel-
le, at arkitektonisk kulturarv ”forvaltningsmæssigt” indbefatter fredede bygninger, 
men dertil også at ”alle dele af kulturarven” anses ”for en samfundsressource”, og 
at Kulturstyrelsen derfor er ”åbne overfor, at de fredede fortidsminder og de fre-
dede bygninger kan anvendes og formidles på nye måder, der både kan imøde-

                                                      
111 Harrison, Heritage; Smith, Uses of heritage. 
112 Smith, Uses of heritage, 299. 
113 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper” (2012), 12. 
114 Kulturstyrelsen, 14. 
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komme brugernes ønsker og fortidsmindernes og bygningernes bevaringsbe-
hov”115.  

Bag SLKSs bevaringsprincipper ligger grundholdningen, at bæredygtig forvaltning 
bør sikre langsigtet bevaring på bedst mulig måde. Man er i styrelsen klar over, at 
bevaring bedst sikres gennem brugen af bygninger og dermed igennem oprethol-
delsen af en funktionel relevans. Bag denne holdning ligger også grundtanken om 
en differentieret forvaltningspraksis, hvor de specifikke afgørelser fra sag til sag 
retfærdiggøres igennem klare principper og en gennemskuelig metodik i vurderin-
gen og forvaltningen af den arkitektoniske kulturarv:  

”Principperne er ikke en endelig drejebog til de mange aspekter af be-
varingsarbejdet, og i praksis bliver den relevante lovgivning og tilknyt-
tede vejledninger også inddraget i forbindelse med de forvaltningsmæs-
sige beslutninger.”116 

En sådan offentlig forvaltningspraksis fordrer gennemsigtighed i såvel metoder 
som afgørelser. SLKS forvalter imidlertid ikke kun ud fra de definerede beva-
ringsprincipper, men også ud fra proportionalitetsprincippet, hvilket indebærer, at det 
skal vurderes, hvorvidt mængden af ressourcer, der skal til for at udrede et kultur-
arvsobjekt, kan siges at være proportionalt med målet. Proportionalitetsprincippet 
betyder i praksis, at beskyttelsen af den arkitektoniske kulturarv og de omkostnin-
ger det kan have vejes op mod hensynet til almenvellet, særligt i tilfælde hvor be-
varingsdagsordnen kan være i konflikt med andre offentlige interesser117. 

 

                                                      
115 Kulturstyrelsen, 2. 
116 Kulturstyrelsen, 12. 
117 Kulturstyrelsen, 13. 
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Den fagligt anerkendte og den officielle bevaringspraksis 

Inden for den fagligt autoriserede restaurerings- og bevaringspraksis er der gen-
nem tiden etableret flere synsvinkler på og metoder til hensigtsmæssig bevaring.  
Disse metoder er benyttet gentagne gange og i et omfang til, at man kan omtale 
dem som fagligt anerkendte eller i hvert fald velkendte indenfor restaurering og 
bevaringspraksis. De to yderpoler, som oftest nævnes i denne forbindelse repræ-
senteres på den ene side af John Ruskin og den anden af Eugène Emmanuel Viol-
let-le-Duc. Ruskin anses som fortaler for den bevaringspraksis (preservation), hvor 
man nok tager vare på bygningerne, men opfatter enhver ændring og restaurering 
som uacceptabel, da de arkitektoniske kulturarvsværdier er iboende det originale 
håndværk, det originale materiale og tilmed i forfaldet, som alle er udtryk for ti-
dens gang118. Heroverfor står Viollet-le-Duc som repræsentant for stilrestaurerin-
gen (restauration), hvor det er en klar idé og et rationale bag det originale byg-
ningsværk, som er det vigtige; en historisk bygning skal være tidsligt afgrænset, 
have en klar aflæselig form og et helstøbt tidsbestemt kunstnerisk og håndværks-
mæssigt udtryk, der svarer til idéen bag bygningen119. I en sådan bevaringspraksis 
retfærdiggøres ændringer, indgriben og tilføjelser til den eksisterende bygning, 
hvis den ikke klart nok repræsenterer den værdsatte idé eller stil på trods af, at det 
kan medføre tilføjelsen af nye elementer, som aldrig var del af originalen. 

Selvom de to eksempler ofte anses som bevaringspraksissens yderpoler, viser der 
sig en varieret række af bevaringspraksisser indenfor det, som kan karakteriseres 
som dels de fagligt autoriserede, dels de fagligt anerkendte og i Danmark officielle 
bevaringsprincipper. Indenfor den fagligt etablerede bevaringspraksis ses en varia-
tion af tilgange til bevaring som kan veksle fra projekt til projekt, men samtidig 
bygger de på nogle grundlæggende principper, der er sammenlignelige fra sag til 
sag. Disse principper er fagfolk i store træk enige om både nationalt og internati-
onalt. Mange lande har også sanktioneret disse principper ved at ratificere de in-
ternationale chartre indenfor området (Tabel 4), og det er ofte på baggrund af 
disse chartre og konventioner, at de enkelte lande efterfølgende har udarbejdet 
egne retningslinjer, lovgivninger og principper for bevaring, som i Danmark120. 

                                                      
118 Grith Bech-Nielsen, Restaurering versus instaurering og transstaurering: Ph.d.-afhandling om holdnin-
gen som arkitektfagligt instrument (2012); Ottosen, Dansk bygningsrestaurerings historie; Ruskin, “Erin-
dringens Lampe”. 
119 Viollet-le-Duc, Restaurering. 
120 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”, 12. 
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ÅR INTERNATIONALE CHARTRER OG KONVENTIONER  

1931 Charter for the Restoration of Historic Monuments (Athen) 

1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Haag) 

1964 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments (Venedig) 

1972 Convention Concerning the Protection of the World cultural and Natural Heritage 

1979, 1999 The Burra Charter 

1981 Historic Gardens (Firenze) 

1985 Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada) 

1987 Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington) 

1990 Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage 

1993 Guidelines on Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites  

1994 The Nara Document on Authenticity (Nara) 

1996 Charter on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage 

1996 Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites 

1999 International Cultural Tourism Charter 

1999 Charter on the Built Vernacular Heritage 

1999 Principles for the Preservation of Historic Timber Structures 

1993 Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings 

2000 Principles for Conservation and Restoration of Built Heritage (Krakow) 

2003 Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage 

2005 Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro) 

Tabel 4. Oversigt over internationale chartre og konventioner angående kulturarv og dens bevaring 
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I 2003 vedtog ICOMOS en liste med principper for såvel analyse, bevaring og 
restaurering af arkitektonisk kulturarv ud fra forståelsen af, at vejledninger er bå-
de nødvendige og ønskværdige for at sikre rationelle analysemetoder og beva-
ringspraksisser121. Af listen fremgår det, at bevaring er en multidisciplinær praksis. 
Det fremgår også, at den arkitektoniske kulturarvs værdi og autenticitet er kultu-
relt afhængig og ikke kan fastslås på baggrund af faste kriterier. Der oplistes imid-
lertid samtidig en række af ønskværdige tilgange til bevaring af den arkitektoniske 
kulturarv til trods for den kulturelt afhængige værdisætning og autenticitetsforstå-
else. Ud af de beskrevne principper i dokumentet har det følgende udvalg særlig 
relevans for undersøgelserne af, hvordan den værdibaserede tilgang kan kvalifice-
res i dansk almen renoveringskontekst (her angivet i min oversættelse): 

 Princip 3.9. Foranstaltninger/interventioner bør være reversible hvis mu-
ligt, eller hvis det ikke er muligt, bør de ikke hindre andre/fremtidige in-
terventioner. 

 Princip 3.11. Karakteristiske træk i strukturen og dens omgivelser, i deres 
originale eller tidligere stadier, må ikke ødelægges. 

 Princip 3.12. Enhver intervention skal så vidt muligt respektere strukturens 
originale eller tidligere koncept, teknikker og historiske værdi og efterlade 
bevis herfor til fremtidig genkendelse. 

 Princip 3.13. Interventionen bør være resultatet af en samlet integreret 
plan, der lægger vægt på de forskellige aspekter af arkitektur, struktur, in-
stallationer og funktionalitet. 

 Princip 3.14. Det skal så vidt muligt undgås at fjerne eller ændre ethvert hi-
storisk materiale eller kendetegnende arkitektoniske karakteristika. 

 Princip 3.15. Nedbrudte strukturer skal til enhver tid hellere repareres end 
udskiftes. 

 Princip 3.16. Tidligere ændringer og ufuldkommenheder, der er blevet en 
del af bygningens historie, skal opretholdes, så længe de ikke kompromit-
terer bygningens sikkerhed. 

 Princip 3.17. Demontering og genmontering bør kun ske, hvis selve mate-
rialet og konstruktionen ikke kan bevares på anden vis. 

Disse principper kan siges at være bredt fagligt anerkendte, og de er da også gen-
kendelige i den danske officielle forvaltning af arkitektonisk kulturarv. 

                                                      
121 ICOMOS, “ICOMOS CHARTER- PRINCIPLES FOR THE ANALYSIS, CONSERVATION AND STRUCTURAL REST-
ORATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE (2003)”, 2003, 
https://www.icomos.org/charters/structures_e.pdf. Dokumentet er opdelt i Generelle Kriterier (General 
Criteria), Undersøgelser og Diagnose (Researches and diagnosis) og Afhjælpende Foranstaltninger og 
Kontrol (Remedial measures and controls). 
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De officielle danske bevaringsprincipper 

De officielle bevaringsprincipper i Danmark, der ligger bag forvaltningspraksis i 
myndighedssammenhæng, har da også rod i de internationale chartrer og konven-
tioner. Bevaringsprincipperne indbefatter nogle karakteristiske tilgange til beva-
ring af den arkitektoniske kulturarv, som underbygger forståelsen af den arkitek-
toniske kulturarvs værdier i tråd med den autoriserede kulturarvsdiskurs. I Tabel 5 
ses, hvorledes SLKS skelner imellem forskellige typer af arbejde relativt til hvor 
omfattende de er fra istandsættelse til rekonstruktion, samt hvilke principper der 
følger med typen af arbejder. Sammenholdes SLKSs bevaringsprincipper med de 
internationale principper formuleret i ICOMOS regi, kan den officielle og i dansk 
sammenhæng fagligt anerkendte, hensigtsmæssige bevaringspraksis opsummeres 
således: 

 De eksisterende materialer, og helst de oprindelige, skal bevares hvis muligt. 

 Ved nødvendig restaurering, eller ved retablering af et element, skal væsent-
ligheden af de elementer, der går tabt, opvejes af væsentligheden af de ele-
menter, som de bliver erstattet med. 

 Der skal kunne ses forskel på nyt og gammelt; både nye elementer og rekon-
struktioner skal kunne skelnes fra eksisterende og oprindelige dele.  

 Etableres der tilføjelser, skal kvaliteten af det nye stå mål med det eksisteren-
de. Tilføjelser i forbindelse med bevaring af fredede bygninger bør dog und-
gås. 

 Vurderinger, planlægningen og udførelsen af bevarende tiltag skal foretages af 
fagligt kvalificerede personer.  

Ifølge den danske officielle, fagligt anerkendte bevaringspraksis er det ønskvær-
digt at bevare de originale materialer fra bygningens opførelse. Disse vurderes at 
være et historisk vidnesbyrd i sig selv, både når det gælder alder, byggeskik, hånd-
værksmetoder, æstetik og tidligere funktionelle sammenhænge. Arkitekturen 
frembringer via sin originale fremtræden minder i kraft af de aflæselige spor af 
brug og slid, der vidner om det levede liv i bygningen, og om de forhold den er 
opført under. Det er imidlertid ikke kun materialer fra selve opførelsen, som er af 
vigtighed, men også ændringer, der er udført igennem tiden, vurderes at være vig-
tige. Det er bygningens dele og dens materialer betragtet i en sammenhæng, som 
bidrager til dokumentationen af det, der kan kaldes den kulturhistoriske fortæl-
ling122. I forlængelse af denne betragtningsmåde er det ønskværdigt at kunne son-
dre mellem nye ændringer, tilføjelser og den originale (fra opførelsen) bygning. 
Dertil kommer fordringen om, at sådanne tilføjelser skal være på samme kvali-
tetsniveau som den eksisterende bygning.  

                                                      
122 Starn, “Authenticity and historic preservation: Towards an authentic history”, 11. 
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Arbejdstype Relevans 

Istandsættelse  

og reparation 

”Istandsættelse og reparation er nødvendig, når et fortidsminde eller en bygning 
er så medtaget, at almindelig pleje og vedligehold ikke længere er nok til at opret-
holde autenticitet, integritet og signifikans. En reparation kan finde sted, når det 
er nødvendigt for at få gjort et svigtende element funktionsdygtigt igen, så det 
kan fortsætte med at opfylde sin tiltænkte funktion. Reparationer indeholder ofte 
elementer af restaurering eller rekonstruktion. Indebærer reparationen udskift-
ning af en eller flere dele, skal der som udgangspunkt anvendes samme materialer 
og byggeteknik som det eksisterende, hvis dette bidrager til fastholdelsen af 
fortidsmindets eller bygningens autenticitet og integritet. De eksisterende forhold 
samt det udførte arbejde, herunder de anvendte produkter og eventuelle udskif-
tede/tilføjede dele, skal altid dokumenteres af restaureringskyndigt personale, 
dvs. arkæologer, arkitekter eller bygherres faglige rådgiver. Arbejder på fortids-
minder og fredede bygninger skal udføres af kvalificeret personale.” S. 10. 

Konservering   ”Konservering kan finde sted, hvis det er nødvendigt for at fastholde enkeltele-
menters materiale (f.eks. en arkitektonisk udsmykning) i den eksisterende tilstand. 
Konservering, der typisk vælges når der er en høj grad af autenticitet knyttet til de 
eksisterende materialer, har til formål at udsætte en eventuelt igangværende 
nedbrydning og livstidsforlænge materialet.” S. 10-11. 

Restaurering ”Restaurering udføres med det specifikke formål at afdække/reetablere et kendt 
kulturhistorisk element, som er eroderet, blevet overdækket eller fjernet, i stedet 
for at bibeholde status quo. Konsekvensen af en restaurering vil ofte være, at 
visse elementer af fortidsmindet eller bygningen går tabt. Ved en vellykket restau-
rering skal væsentligheden af de elementer, der går tabt, opvejes af væsentlighe-
den af de elementer, de bliver erstattet med.” S. 11. 

Rekonstruktion  

Tilføjelser  

Ombygning 

”Skal et fortidsminde eller en bygning eller dele heraf rekonstrueres, skal der være 
sikkerhed for, at den påtænkte ændring er i overensstemmelse med tidligere 
tiders forhold. Det stiller meget store krav til dokumentationen af fortidsmin-
dets/bygningens historie, funktion og materialer. Der skal kunne sondres mellem 
nyt og gammelt – enten visuelt eller via en formidlende beskrivelse. Rekonstrukti-
oner bruges primært, hvis et fortidsminde eller en bygning brænder ned eller hvis 
der på tilsvarende vis er sket tab af betydelige dele af det eller den. Beslutninger 
om en rekonstruktion skal altid træffes på baggrund af en analyse af fortidsmin-
dets eller bygningens signifikans – både før og efter tabet af hele eller dele af det 
er indtruffet. Tilføjelser og deciderede ombygninger stiller store krav til løsningens 
æstetik. Løsningen rummer mulighed for, at der kan arbejdes med nutidigt form-
sprog eller nyfortolkning af gammelt formsprog. Materialer kan både være nutidi-
ge eller traditionelle. Kvaliteten af det tilføjede bør stå mål med det eksisterende. 
Tilføjelsen eller ombygningen skal som udgangspunkt kun finde sted, når der ikke 
er andre muligheder til at sikre en fortsat brug eller bevaring – eller hvis det er en 
forudsætning for at fortidsmindet eller bygningen kan bevare sin funktion. Tilfø-
jelser til særligt fortidsminder er oftest begrundet i et konstruktivt eller formid-
lingsmæssigt behov. For at gøre et fortidsminde mere forståeligt for de besøgen-
de, kan det f.eks. være nødvendigt at lave en markering af manglende eller usynli-
ge dele.” S. 11. 

Tabel 5. Tilgange til bevaring og arbejdstyper, som rækker udover almindeligt vedligehold og pleje iflg. 
SLKS. Tekstuddrag af dokumentet ”Bevaringsprincipper”, Kulturstyrelsen, juni 2012/rev. Februar 2015, 
10-12. 
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Ifølge SLKSs bevaringsprincipper vurderes bygningers oprindelighed og intakthed 
som led i bygningens særlige betydning eller signifikans (Del I.5) 123: Jo mere signi-
fikant en bygning er, jo større krav stilles der til dens bevaring i forbindelse med 
restaurering og ændringer af bygningen. Den officielle danske kulturarvsforvalt-
nings- og bevaringspraksis er som beskrevet principiel, og de anerkendte beva-
ringsprincipper fungerer som retningslinjer snarere end som regelsæt. Tankegan-
gen bag er imidlertid væsentlig for, hvad det grundlæggende er for et bevarings- 
og kulturarvsbegreb, der bæres frem af eksperter og fagfolk indenfor kulturarvs-
forvaltning og bevaring af arkitektonisk kulturarv. Det er denne tankegang og den 
medfølgende forståelse af hensigtsmæssig bevaring, man møder i dag som aktør i 
værdibaseret udvikling af almene boliger. Derfor vil den også spille en rolle i ana-
lyserne, både som en norm, som visse værdisætninger forholder sig til, og som en 
norm, som andre af forskellige årsager adskiller sig fra.    

 

BEGREB: fagligt anerkendt kulturarvsforståelse og bevaringspraksis 

I afhandlingens analyser vil ovenstående fremstilling af den bredt fagligt accepte-
rede og gængse forståelse af den arkitektoniske kulturarvs genstand, dens formål 
og hensigtsmæssige bevaring samlet bliver refereret til under betegnelsen det fagligt 
anerkendte. Det fagligt anerkendte som begreb danner et afsæt og et sammenlig-
ningsgrundlag i afhandlingens undersøgelser, idet det skal være dækkende for en 
særskilt faglighed, som andre aktører indenfor feltet kan både udfordre og positi-
onere sig i forhold til. Når betegnelsen fagligt anerkendt fremover benyttes i forbin-
delse med arkitektoniske kulturarvsforståelser, bevaringsprincipper og –praksis, 
dækker det over den internationalt og bredt, fagligt accepterede bevaringsteori og 
-praksis, der deles af fagfolk og eksperter beskæftiget med arkitektonisk kulturarv. 
I forlængelse heraf bruges også termen officiel/officielle (og fagligt anerkendte), når 
der refereres særskilt til den danske autoritative og stadfæstede måde at forvalte 
den arkitektoniske kulturarv med afsæt i officielle metoder, principper, regulati-
ver, vejledninger, lovgivninger og forvaltningspraksisser. Etableringen af den 
bredt anerkendte faglige forståelse som et analytisk begreb viser sig nødvendig, da 
der ofte stilles fordringer og handles såvel i overensstemmelse med som imod en 
sådan implicit faglig kulturarvsforståelse i de undersøgte cases. Her virker forstå-
elsen trods dens uudtalte indhold både normerende og handlingsstyrende med 
konsekvens for den værdibaserede ambition i de almene boligrenoveringssager.  

 

 

                                                      
123 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”, 6 
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3. Værdisætning af arkitektonisk kulturarv 

Dette kapitel omhandler udpegningen af den arkitektoniske kulturarv, dens værd-
isætning og de metoder, der anvendes i den forbindelse. Selve værdisætningen og 
identifikationen af det som værdsættes som den arkitektoniske kulturarvs gen-
stand, er afgørende for ambitionen om værdibaseret udvikling. Af samme grund er 
nærværende fremstilling central for alle afhandlingens gennemgående skismaer: 
bevaring /ødelæggelse, værdiers værdi, del/helhed samt bevaring /udvikling. Fremstillingen 
belyser de officielle danske værdisætningsmetoder, og hvordan de aktuelt proble-
matiseres, men i fokus er især en beskrivelse af grundlæggende værdiforståelser i 
relation til arkitektonisk kulturarv. Disse grundlæggende værdiforståelser er yderst 
væsentlige for de følgende analyser af den aktuelle værdibaserede almene boligud-
viklingspraksis, da de kan medvirke til at definere såvel forskelle som overlap 
imellem de officielle værdisæt, som projekterne aktuelt forholder sig til, og de 
øvrige men ikke direkte italesatte værdisæt, der implicit ligger til grund for valg og 
beslutninger vedrørende de fysiske løsninger. Fremstillingen resulterer i redskabet 
en udvidet værdiskematik, som indgår som evaluerings- og diskussionsværktøj i 
Del III Analyser. 

 
Værdisætning som systematisk sammenligningsgrundlag for forvaltning 

Forvaltningen af arkitektonisk kulturarv er uløseligt forbundet med vurderinger af 
dens vigtighed, dens værdi som arkitektonisk kulturarv eller dens bevaringsværdi-
er. I Danmark er værdisætningen af bygningers frednings- og bevaringsværdier 
blevet et væsentligt redskab i forvaltningen af vores arkitektoniske kulturarv, da 
værdisætningen ofte danner selve afsættet for stillingtagen til bygningernes vareta-
gelse124.  

De officielt sanktionerede værdisætningsmetoder forudsætter en forudgående 
viden om, hvad de fysiske forhold har været brugt til, hvorfor og under hvilke 
betingelser de er opført; og ikke mindst forudsætter de en viden om lignende byg-
ninger. Værdisætningsmetoderne er dermed lagt an på, at den vurderende har et 
sammenligningsgrundlag. Endvidere bygger både metoder og sammenligninger på 
den autoriserede kulturarvsforståelse af bygninger som fysiske dokumenter, der 
kan aflæses som nedslag i en sammenhængende national kulturarvsfortælling.  

Værdisætningen kan ses som en forlængelse af en indledende bygningsregistrering 
og dokumentation, der ofte er en integreret del af processen, når udøvende arki-
tekter først skal tage stilling til den bygning, som skal bevares, ombygges eller 
transformeres. Det at kunne ”afkode” eller ”aflæse” en bygning og dens kontekst 
anses her som en arkitektfaglig kernekompetence125. At registrere det eksisterende, 

                                                      
124 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”, 2. 
125 Rikke Stenbro, Bevaringsprocesser: Perspektiver på arkitektur i forandring (ph.d. afhandling, 2009), 28. 
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dets kvaliteter og mangler er en væsentlig del af evnen til at kunne identificere 
stedsspecifikke bindinger og potentialer, hvilket der undervises i på de danske 
arkitektskoler. Det at forstå det eksisterende er et vigtigt led i udviklingen af nye 
kvalificerede løsninger. En sådan værdisætning af det eksisterende kan foregå me-
re eller mindre bevidst og efter etablerede eller ikke nærmere definerede metoder.  

Igennem tiden er der italesat et stort antal af værdisæt, som har anknytning til 
arkitektonisk kulturarv (Figur 9). Disse værdisæt kan være modstridende eller di-
rekte i konflikt med hinanden126. Alligevel er anstrengelsen for at definere værd-
isæt og værdisætningsmetoder forsat af stor vigtighed i forvaltningen og varetagel-
sen af den arkitektoniske kulturarv.  

Udover SAVE-metoden, der har tjent som vurderingsværktøj siden 1980’erne, er 
der i dansk sammenhæng udviklet to nye værdisætningsmetoder. Den ene er 
SLKSs officielle metode til vurdering af fredningsværdier (unavngivet, men heref-
ter forkortet VAF). Den anden er et værktøj til værdisætning af kulturmiljøer kal-
det Screening Af Kulturmiljøer (SAK), der aktuelt udvikles på Arkitektskolen i 
Aarhus. Umiddelbart nedenfor beskrives relevante aspekter af SAVE og VAF, 
imens SAK-metoden kort behandles i Del I.6.  

                                                      
126 Randall Mason, “Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices” 
(2002), 5–30. 

Figur 9. De mange værdikategorier. Igennem tiden er der italesat en lang række af værdikategorier i 
tilknytning til arkitektonisk kulturarv. Mange af disse er overlappende eller kan være i opposition til hin-
anden. 
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Den omhu som lægges i udviklingen af værdisætningsmetoder skyldes en be-
vidsthed om, at værdiforståelser er foranderlige127 både over tid og i forhold til 
subjekt og kontekst. Der er derfor en reel mulighed for, at det vi i dag tillægger 
værdi ikke vil anses som væsentligt om en årrække. Eller at vi omvendt, og måske 
vigtigere og vanskeligere, ikke varetager aspekter af den arkitektoniske kulturarv, 
da vi ikke anser dem som væsentlige i dag og dermed ubevidst misligholder en 
værdifuld kulturarv set fra fremtidige generationers perspektiv. Værdisætningsme-
toder som eksempelvis VAF og SAVE er netop udviklet for at skabe overblik og 
ikke mindst et fælles værdigrundlag, som kan synliggøre vores vurderinger for 
eftertiden. 

Grundlæggende er værdisætning imidlertid ikke en videnskabelig metode, og den 
giver ikke anledning til et objektivt rigtigt resultat. Selv nogle af de dokumentati-
onsmetoder, der kan ligge til grund for bygningsregistrering og værdisætning, og 
som synes objektive i udgangspunktet, eksempelvis opmåling, bevæger sig på en 
fin grænse mellem subjektive valg og objektiv registrering. Selv sådanne registre-
ringer er udtryk for valg og prioriteringer, når det kommer til detaljeringsniveau 
samt især, hvilke forhold der udelades af registreringen, hvilke der får ekstra op-
mærksomhed og begrundelserne herfor128.  

Værdisætningsmetoderne er på trods af dette, eller måske netop derfor, et forsøg 
på at skabe sammenlignelighed imellem evalueringer, forvaltning og varetagelsen 
af kulturmiljøer, bygninger og objekter. Men selvom den samme værdisætnings-
metode anvendes til værdisætningen af den samme bygning, er der ikke nødven-
digvis overensstemmelse mellem resultaterne, hvis de er udført af forskellige per-
soner. Værdisætning vil, trods store anstrengelser for klare retningslinjer, altid 
være delvist subjektive og personafhængige. Alligevel er værdisætningerne ofte et 
vigtigt kommunikativt redskab, og i kraft af deres potentiale som beslutningsværk-
tøj er det væsentligt, at tankerne bag værdisættene, metoden og bag selve værd-
isætningen er gennemskuelig.  

Værdisætninger og værdibeskrivelser er både redskaber til stillingtagen og til at 
formidle en særlig forståelse af en bygning videre til anden part. Omvendt kan 
man igennem en værdibeskrivelse opnå en viden om en bygning, der er vurderet 
essentiel af den, som har foretaget værdisætningen. Noget er vurderet bedre end 
noget andet og derfor af en vis værdi i forhold til noget andet. På samme måde er 
vurderingen af en bevaringsværdig boligbebyggelse en vurdering på baggrund af 
lignende bebyggelser. Af samme grund er vurdering af arkitektonisk kulturarv i 
fagligt anerkendt forstand også forbundet med en forudgående viden om objektet, 
dets samtid og historiske situering; det vil sige faglig viden, da værdisætningen 
skal baseres på viden om lignende bebyggelser, hvormed det bliver en opgave for 
fagfolk og eksperter.  
                                                      
127 Søren Nagbøl, Oplevelsesanalyse og arkitektur (2014). 
128 Nina Ventzel Riis, At håndtere det uhåndterbare (2014), 38. 
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Også i Danmark er SLKSs VAF-metode og SAVE-metoden udviklet specifikt med 
fagfolk for øje. Det forudsættes, at den som foretager vurderingen, tager afsæt i 
en eksisterende faglig viden, og “vurderingen skal være vidensbaseret og velargu-
menteret”129. En væsentlig forudsætning for værdisætningerne er endvidere, at der 
ikke tages hensyn til eventuelle planer og ønsker om fremtidige ændringer af byg-
ningen eller af tidligere forhold. Der skal udelukkende værdisættes ud fra de for-
hold, som er eksisterende på værdisætningstidspunktet. Det er imidlertid netop 
dette forhold, der ofte kritiseres: at værdisætningerne udgør vurderinger foretaget 
af fagfolk som arkitekter, historikere og andre, der repræsenterer den autoriserede 
kulturarvsdiskurs ved at tage retten til at definere, hvad den arkitektoniske kultur-
arv skal bestå i130 – vel at mærke ud fra et tankesæt etableret af selvsamme eksper-
ter131. Denne kritik kommer ikke kun fra andre faggrupper, særligt de sociale vi-
denskaber, men også fra fagfelterne selv132. Særligt kritiseres den fagligt anerkend-
te værdisætnings- og bevaringspraksis for at være både utilstrækkelig, normerende 
og direkte marginaliserende for alternative eller udvidede forståelser af kulturarv. 
Denne kritik opstår gerne, når den autoriserede kulturarvsforståelse opleves som i 
opposition til udenforståendes behov og prioriteringer, hvilket også viser sig i 
afhandlingens analyser. Af samme grund er det væsentligt at udfolde præcis, hvad 
den officielle danske arkitektoniske kulturarvsforvaltnings- og bevaringspraksis 
dækker over. 

 

                                                      
129 Kulturarvsstyrelsen, “VEJLEDNING. Vurdering af Fredningsværdier” (2012), 4. 
130 Smith, Uses of heritage; Harrison, “Beyond ‘Natural’ and ‘Cultural’ Heritage”. 
131 Stenbro, Bevaringsprocesser: Perspektiver på arkitektur i forandring. 
132 Fairclough, “New heritage frontiers”. 
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De officielle og fagligt anerkendte værdisætningsmetoder  

I Danmark er de tre primære værdisæt (se Tabel 6), der anvendes til klassificering 
af arkitektonisk kulturarv: miljømæssig værdi, kulturhistorisk værdi og arkitektonisk 
værdi133. I SAVE suppleres værdikategorierne med en vurdering af tilstand og ori-
ginalitet, mens vurderingen af fredningsværdier suppleres med en faktuel byg-
ningsbeskrivelse og bygningshistorie. SAVE-vurderinger var ifølge Stenbro det 
mest udbredte kortlægningsværktøj i 2009134. Metoden har været det dominerende 
metodiske grundlag for vurdering af bevaringsværdier og klassificering af beva-
ringsværdige bygninger siden begyndelsen af 1990’erne. SAVE-metoden er udvik-
let med henblik på udvendig vurdering af bebyggelser og kulturmiljøer. Siden har 
SLKSs VAF metode vundet frem i takt med udførelsen af den nationale fred-
ningsgennemgang i perioden 2010-16135. Her blev denne metode anvendt til vur-
dering og beskrivelse af ca. 3350 fredede ejendomme.  

Værdierne tilskrives forskellige fysiske forhold ved bygninger og bebyggelser samt 
de egenskaber, som disse kan siges at have set fra værdikategoriens perspektiv:  

 Miljømæssig værdi tilskrives særlige relationer og sammenhænge mellem be-
byggelse/bygning og omgivelserne både i forhold til den større kontekst i 
landskab eller by og i forhold til internt i en bebyggelse og mellem ude og 
inde i den enkelte bygning.  

 Kulturhistorisk værdi tilskrives de fysiske forhold, som viser noget om tidli-
gere funktion, brug, idealer, byggeskikke og opførelsestidspunktet, men 
værdien tilskrives også ændringer over tid, som viser en udviklingshistorie. 
Kulturhistorisk værdi kan også tilskrives symbolske egenskaber.  

 Arkitektonisk værdi tilskrives karakteristisk formgivning, proportionering, 
konstruktioner, skala, motiver, kompositioner, materialer, interiører, 
håndværk, lysforhold, atmosfære, akustik, funktionelle sammenhænge, de-
taljer samt spatiale oplevelser, sammenhænge og hierarkier. 

De samme fysiske forhold kan værdisættes indenfor flere af værdikategorierne 
men af forskellige grunde, eksempelvis kan en bebyggelsesplan eller et altanmotiv 
både tilskrives miljømæssig, kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. 

 

 
                                                      
133 Kulturarvsstyrelsen, SAVE- Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi 
(2011); Kulturarvsstyrelsen, “VEJLEDNING. Vurdering af Fredningsværdier.” 
134 Stenbro, Bevaringsprocesser, 22. 
135 Den nationale fredningsgennemgang var et led i den stort anlagte kampagne Bygningskultur 2015, som 
gennemførtes i 2010-15. Kulturstyrelsen og Realdania stod bag kampagnen, der skulle styrke og fremtids-
sikre håndtering af bygningsarven. For nærmere beskrivelse af fredningsgennemgangen se 
www.slks.dk/bygningsfredning/fredningsgennemgang-2010-2016/. 
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KATEGORI SAVE VAF 

MILJØMÆSSIG 
VÆRDI 

Her vurderes ”bygningens betyd-
ning eller ‘støtteværdi’ for de til-
stødende bygninger og for helheden 
eller anlægget. Man ser på, hvordan 
bygningen er placeret og tilpasset 
landskabet, husrækken, gadebille-
det eller det miljø, den er en del 
af.” s.36. 

”Den miljømæssige værdi omhandler den helhed eller kon-
tekst som den fredede bygning indgår i. Der kan eksempelvis 
være knyttet miljømæssig værdi til det anlæg, som den 
fredede bygning indgår i, til ankomstforhold, til særlige 
sigtelinjer, til en gårdsplads, en have, et gadeforløb, en allé 
eller et landskab, der ligger i forbindelse med bygningen og 
som har betydning for fredningen. For eksempel vil de have-
anlæg, som ligger omkring herregårdene sjældent være 
fredede, men ikke desto mindre er de miljømæssigt betyd-
ningsfulde for de fredede bygninger. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at der kun kan tilskrives miljømæssig værdi 
til forhold, der kan ses eller opleves fysisk.” s. 12 

KULTURHISTORISK 
VÆRDI 

Her vurderes ” om bygningen er en 
manifestation af den lokale bygge-
skik, om den er repræsentant for en 
særlig stilperiode, og om den er 
udtryk for særlig håndværksmæssig 
formåen. Herunder tages der også 
hensyn til bygningens sjældenhed. 
”Endvidere vurderes, hvorvidt 
”bygningen afspejler tekniske inno-
vationer i konstruktion og materia-
lemæssig henseende. Eksempelvis 
som et tidligt betontypehus, en 
fabriksbygning med støbejernskon-
struktioner eller lignende. For det 
tredje om bygningen er et ‘fortæl-
leeksempel’ på en bestemt sam-
fundsgruppes boligtype.” s. 35. 

”Den kulturhistoriske værdi skal tilskrives bygningselemen-
ter, som kan ses eller opleves fysisk. Det betyder, at kultur-
historien skal kunne fæstnes til bygningen eller til spor i 
denne, før det kan beskrives som en fredningsværdi.” … 
”Årsagen er, at bygningens ejer og Kulturarvsstyrelsen skal 
kunne forholde sig konkret til bygningens bevaring og udvik-
ling i fremtiden. Eksempelvis kan det være vanskeligt at 
vurdere, om vinduerne i H.C. Andersens hus i Odense kan 
udskiftes, hvis fredningsværdien er, at H.C. Andersen er født 
i huset. Derimod kan det under kulturhistorisk værdi præci-
seres, hvordan bygningen repræsenterer et klassisk borger-
hus på den tid, hvor H.C. Andersen levede der, og hvilke 
velbevarede bygningselementer, der bærer den fortælling. I 
den kulturhistoriske værdisætning er det vigtigt at fokusere 
på, om bygningen har egnskarakteristiske træk, så som en 
særlig konstruktion eller materialeholdning, samt at vurdere 
hvor bygningen befinder sig på en skala fra det typisk re-
præsentative, til det unikke.” s.14 

ARKITEKTONISK 
VÆRDI 

Vurdering af ”bygningens proporti-
oner, facaderytme, arkitektonisk 
bearbejdningsgrad, samspil mellem 
form, materialevirkning og funktion. 
Ved den arkitektoniske vurdering 
ser man også på, om bygningen i 
den lokale sammenhæng er et 
fornemt/godt, middelmådigt eller 
mindre heldigt eksemplar af en 
given bygningstype.” s. 34.  Endvi-
dere beskrives at udgangspunktet 
er det aktuelle udtryk og kan altså 
gælde nyere ombygnin-
ger/tilføjelser imidlertid gælder det 
også det oprindelige værk. 

”Arkitektonisk værdi er ikke et entydigt begreb, og kan være 
vanskeligt at aflæse og definere. Da værdisætningen skal 
kunne bruges fremadrettet, f.eks. i forbindelse med stilling-
tagen til bygningsmæssige ændringer, bør den ikke være 
præget af personlige indtryk og poetiske tillægsord, f.eks. 
“en smuk og velholdt havestue med et smukt sollys fra syd”. 
Derimod må den arkitektoniske værdisætning gerne være 
holdningspræget, når blot den er vidensbaseret og velargu-
menteret.” … ”I den arkitektoniske værdisætning skal der 
overordnet arbejdes med at vurdere det samlede indtryk 
frem for udvalgte bygningsmæssige detaljer, således at 
værdisætningen ikke bliver en opremsning af detaljer. Der 
kan kun tilskrives arkitektonisk værdi til bygningselementer, 
der kan ses eller opleves fysisk. Tidligere eksisterende byg-
ningsdele kan altså ikke tilskrives arkitektonisk værdi, men 
skal beskrives i feltet for bygningshistorie.” s. 17. 

Tabel 6. De tre primære værdisæt anvendt i officiel dansk forvaltning af arkitektonisk kulturarv. I tabellen ses hvordan 
værdikategorierne beskrives i henholdsvis Kulturarvsstyrelsen, SAVE- Kortlægning og registrering af bymiljøers og byg-
ningers bevaringsværdi, 2011 og Kulturarvsstyrelsen, “VEJLEDNING. Vurdering af Fredningsværdier” (2012). 
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Der er efterhånden flere tilfælde, hvor VAF-metoden anvendes til værdisætning af 
bevaringsværdige samt endnu ikke klassificerede bygninger. Dette er eksempelvis 
tilfældet med Højstrupparken og Bellahøjhusene, der begge indgår som cases i de 
kommende analyser. Grænsen mellem bevaringsværdier og fredningsværdier er 
dermed ikke endegyldig eller skarp, på trods af at SAVE er udviklet med et lokalt 
vurderingsperspektiv for øje og fredningsværdimetoden med et nationalt perspek-
tiv: 

”Bevaringsvurderingerne udspringer således altid af den lokale sam-
menhæng, og et hus, der er bevaringsværdigt i Slagelse, vil således ikke 
nødvendigvis være bevaringsværdigt i Ikast – og omvendt. Vurderings-
kriteriet for de bevaringsværdige bygninger er således, at de har regio-
nal eller lokal betydning, mens de fredede bygninger skal have national 
betydning.”136  

Fremadrettet har sådanne værdibeskrivelser betydning for beslutningen om den 
rette varetagelse og potentielle kommende ændringer, hvilket også fremgår af 
SLKSs Bevaringsprincipper:  

”Udgangspunktet for at kunne træffe forvaltningsmæssige afgørelser 
om et givent fortidsminde eller en given bygning er, at man kender 
dets eller dens særlige betydning.”137 

De indledende værdisætninger kommer dermed hurtigt til at blive afgørende for 
beslutninger om, hvilke dele af en bygning der skal bevares, prioriteres, kan æn-
dres, og ikke mindst hvordan det må gøres. Der er altså i officielle myndigheds-
sammenhænge tale om en faglig funderet værdisætning og forvaltning, som bygger 
dels på lovgivningen, dels på nogle overordnede principper, der er tilvejebragt på 
baggrund af faglig viden og opbygget erfaring i styrelsen. I hver sag tages der stil-
ling til den enkelte bygning og dens hensigtsmæssige bevaring.  

En sådan faglig funderet og kontinuerlig vurdering byggende på erfaring og prin-
cipper kan naturligvis diskuteres, såvel internt i styrelsen som mellem styrelsen og 
bygningsejerne og deres rådgivere. Særligt da flere arkitektoniske kulturarvsværdi-
er nok er til stede i forskellige bygninger, men måske ikke har samme vigtighed138. 
I et fredet gårdanlæg har planløsningen i den enkelte lade måske mindre betydning 
end en planløsning i et byhus, da det kan være samspillet mellem anlæggets byg-
ninger, der primært vurderes væsentlig.  

                                                      
136 Kulturarvsstyrelsen, SAVE- Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi, 39. 
137 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”, 3. 
138 Interview med Jannie R. Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen. 
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SLKSs faglige vurderinger vedrørende fredede bygninger og fredninger anholdes 
af samme grund af og til af udefrakommende såvel eksperter som lægmand. Det 
på trods af, at styrelsens formål netop er at være myndighed på området og har 
direkte lovhjemmel139 til at udøve en fagligt funderet forvaltning af kulturarvsom-
rådet.  

 

Værdisætningens begrænsninger 

Der stilles spørgsmål ved, hvorvidt de officielt fagligt anerkendte værdisætnings-
metoder, også dem som anvendes i Danmark, rent faktisk også får registreret og 
identificeret værdier i tilstrækkelig grad. Kritikken går mestendels på, at de imma-
terielle kvaliteter ikke favnes i eksisterende værdisætningsmetoder, eksempelvis 
stemningsmæssige og atmosfæriske kvaliteter140. Tilsvarende kritiseres det, at kul-
turarvsværdier direkte negligeres eller overses, oftest værdier som i høj grad af-
hænger af subjektets interaktion med kulturarvsobjektet. Der rejses imidlertid 
også kritik af, at andre forståelser af kulturarv ikke anerkendes på højde med den 
fagligt anerkendte forståelse (og dermed forvaltning) af fagfolk og kulturarvsek-
sperter. Det kan for eksempelvis være dramatisk levendegørelse af historiske 
hændelser, rekonstruktioner af bygninger eller direkte frie kopier af objekter141.  

Riis’ kritiserer i sin afhandling At håndtere det uhåndterbare: Dokumentation af den 
arkitektoniske kulturarv (2014) de gængse og traditionelt anvendte dokumentati-
onsmetoder indenfor bygningsregistrering for at være utilstrækkelige. Hun beskri-
ver, at det kun er de håndgribelige, materielle aspekter af den arkitektoniske kul-
turarv, som registreres i aktuel værdisætningspraksis. De atmosfæriske og stem-
ningsbetonede kvaliteter, som opstår i beskuerens møde med arkitekturen, regi-
streres ikke med de nugældende metoder. Grundlæggende mener Riis imidlertid, 
at man skal betragte bygningen som et dokument over dens historie, og hun er 
dermed på linje med den fagligt anerkendte forståelse af bygningsrestaurering og 
bevaring. Riis understreger, at selve aflæsningen af denne historie altid er udtryk 
for en forståelse142.  

                                                      
139 “Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, Pub. L. No. 628, 
LBK nr 970 af 28/08/2014 (2016), https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164397. 
140 Riis, At håndtere det uhåndterbare. 
141 Smith, Uses of heritage. 
142 Riis, At håndtere det uhåndterbare, 56. En tilgang til registreringsarbejdet hun kalder dialogbaseret 
med reference til Gunhild Eriksdotter, ”Bakom Fasaderne (2005), Johannes Exner, Architectural voices – 
Listening to Old buildings (2007), Adrian Forty, Words and Building (2000) og Ove Hidemark Dialog med 
tiden (1991). 
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Samtidig påpeger hun, at der er en rigtig og en forkert forståelse, og at det kræver 
omhyggelighed og faglighed at forstå en bygning rigtigt: 

”Vi forstår altid noget. […] Vi kan derfor ikke undgå en bygnings at-
mosfære, når vi færdes i den og forståelsen og beskrivelsen af denne, 
vil altså afhænge af vores indstilling til at forstå og opleve. Essensen 
ligger i at forstå noget rigtigt og undgå at misforstå. Når vi besøger og 
undersøger en bygning, vil vi altid forsøge at forstå den og det er en 
vigtig opgave, for den dokumenterende arkitekt, at tilegne sig så meget 
viden og interesse omkring bygningen og dens fortid, at bygningen ik-
ke misforstås.”143 

Af samme grund betragter hun dokumentationen af den eksisterende bygning som 
en faglig disciplin og understreger vigtigheden af denne type arbejde. Selve det 
mere traditionelle registrerings- og dokumentationsarbejde i forbindelse med byg-
ningsundersøgelser anses også for at være en akademisk og fagligt informeret op-
gave, der søger objektivitet igennem en klar systematik. Riis beskriver netop do-
kumentationen og registreringen af den eksisterende bygning som en uomgængelig 
og central indledende fase af ethvert restaureringsprojekt144. Det er nemlig regi-
streringen og dokumentationer, som danner afsæt for en senere værdisætning og 
dermed for de beslutninger, der tages om fremtidige ændringer af det eksisteren-
de. 

Riis tilslutter sig dermed, at det kræver faglig ekspertise at værdisætte arkitekto-
nisk kulturarv, samtidig med at hun anholder denne ekspertise for at overse eller 
måske snarere at mangle metoderne til at værdisætte de latente oplevelsesmæssige 
kvaliteter, nemlig atmosfæren. Det er altså metodernes rækkevidde og tilstrække-
lighed, som er afgørende for, hvad der kan og bliver værdisat.  

Riis projekt ligger i forlængelse af en kritik af de etablerede og officielle danske 
værdisætningsmetoders begrænsninger i forhold til at identificere værdier og kvali-
teter, som i højere grad knytter sig til immaterielle aspekter end til det fysiske 
materiale. En kritik, som grundlæggende åbner for diskussionen om, hvorvidt den 
fagligt anerkendte forståelse er for snæver i sit teoretiske afsæt, i og med at den 
tillægger den materielle substans en særlig status som værdibærende145.  

 

                                                      
143 Riis, 121. 
144 Riis, 60. 
145 Hans Henrik Egede-Nissen, Autentisitetens relevans: På sporet av et endret fokus for kulturminnever-
net (2014), 29–47. 
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Værdier og værdiforståelser 

De tre værdisæt, miljømæssig, kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, som anvendes i 
den aktuelle officielle danske forvaltningspraksis af arkitektonisk kulturarv (se Del 
II.B.2), er vidtfavnende og dækker aspekter fra en landskabelig skala til detalje-
ringsniveau, fra funktionelle sammenhænge til visuel fremtræden og rumligt frem-
kaldte stemninger. På denne måde er værdisættene åbne i deres vurderingsmulig-
heder. Men samtidig begrænses de imidlertid af det forhold, at den person, som 
udfører værdisætningen, er i stand til at begrunde sin værdisætning i fysiske for-
hold. I denne forbindelse er det interessant at Bech-Nielsen taler for, at man for 
at kvalificere ”holdningen” (den officielle faglige forståelse) som konstituerende 
arkitektfagligt og objektivt beslutningsinstrument bør skelne tydeligt imellem, 
hvornår den er forankret i emotionelle og videnskabelige bevæggrunde146. Det er 
imidlertid igennem omhyggelighed med at påpege, hvilke fysiske forhold der 
medvirker til oplevelsesmæssige kvaliteter såsom farver, materialitet, skalaforhold 
og rumforløb, at der søges etableret et grundlag for sammenlignelighed og objek-
tivitet i de officielle, fagligt anerkendte metoder i forlængelse af den autoriserede 
kulturarvsdiskurs. Ofte indgår vurderinger af stemningsmæssige og spatiale kvali-
teter eksempelvis i fredningsbeskrivelser og beskrivelser af bevaringsværdier; men 
disse mere oplevelsesmæssige kvaliteter er sjældent bærende i de officielt fagligt 
anerkendte værdisætninger.   

Egede-Nissen peger i sin afhandling Autentisitetens relevans: På sporet av et endret 
fokus for kulturminnevernet (2014) på, at de oplevelsesmæssige kvaliteter, der opstår i 
mødet mellem mennesket og den arkitektoniske kulturarv bør tilskrives større 
vigtighed. Dette gælder for såvel vurderingen af som i tilgangen til bevaring af den 
arkitektoniske kulturarv. I afhandlingen beskriver Egede-Nissen en række værdi-
kategorier, herunder ”symbolværdi”, ”arkitektonisk værdi” (eller ”visuelle værdi-
er”) og ”dokumentationsværdi” (eller ”kildeværdier”) i sine evalueringer af rekon-
struktioner af fredede bygninger. ”Symbolværdien” og den æstetiske, visuelt bårne 
”arkitektoniske værdi” betragtes begge som ”oplevelsesværdier”, hvorimod ”do-
kumentationsværdien” knytter sig til materialet, til selve originalsubstansen og den 
historie og de kilder, som dokumenteres heri 147.  

De tre værdikategorier: kulturhistorisk, arkitektonisk og miljømæssig værdi, der anven-
des i de danske officielle værdisætningsmetoder, er ikke tydeligt opdelt i ”oplevel-
sesværdier” og ”dokumentationsværdier”. Den kulturhistoriske værdi kan beskrives 
som en ”dokumentationsværdi”. Men både ”oplevelsesværdier” og ”dokumentati-
onsværdier” kan identificeres under de miljømæssige og arkitektoniske værdier. En klar 
skelnen imellem, hvordan ”oplevelsesværdier” og ”dokumentationsværdier” even-
tuelt skal afvejes mod hinanden i den efterfølgende varetagelse af en bygning, kan 

                                                      
146 Bech-Nielsen, Restaurering versus instaurering og transstaurering, 238. 
147 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans, 294. 
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derfor være vanskelig. Denne skelnen mellem det, der kan beskrives som de ek-
spertdrevne ”dokumentationsværdier” og de mere subjektafhængige ”oplevelses-
værdier”, knytter sig samtidig til forståelsen af, at fagmand og lægmand har for-
skellige værdiforståelser knyttet til det samme objekt. Også dette forhold spiller 
en rolle i forbindelse med varetagelsen af almene boliger som arkitektonisk kul-
turarv, som det vil fremgå af afhandlingens analyser. Samtidig kan forskellen på 
de to overordnede værdikredse også med fordel spores tilbage i teorihistorien.    

 

Oplevelsesværdier og ekspertværdier 

Forskellen i værdiforståelser af arkitektonisk kulturarv mellem fagmand og læg-
mand blev beskrevet af Alois Riegl i hans Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen 
und seine Entstehung fra 1903. Riegls værditeori er siden blevet et fast reference-
punkt indenfor forskning i bygningsbevaring og arkitektonisk kulturarv. Teksten 
er interessant og relevant, fordi den beskriver relationen mellem dels grundlæg-
gende, dels konfliktende værdisæt i vurderingen og varetagelsen af fysiske kultur-
arvsobjekter. Grunden til at jeg, som mange andre, genbesøger Riegls værditeori, 
er, at hans beskrivelse af de overordnede værdiforståelser fortsat er i stand til at 
beskrive noget væsentligt, når det kommer til værdisætning af arkitektur. 

Riegls teori var i sig selv skelsættende, eftersom den italesatte en sammenhæng 
mellem det, der tillægges værdi, og den vurderendes samtidsafsæt. Værdierne var 
altså ikke indlejrede, fastfrosne værdier i objektet, men relative til samtidens be-
tydningsbærende forestillinger. Værdiforståelsen, og dermed forståelsen af kultur-
arven selv, var omskiftelig i forhold til tidens gang og stod i opposition til den 
ellers tidligere udbredte forståelse af en form for universel æstetik, der objektivt 
skulle gøre sig gældende på tværs af tid og historie148.  

Grundlæggende skelnede Riegl mellem intentionelle og ikke-intentionelle monu-
menter. De intentionelle monumenter er objekter, der er opført som mindesmær-
ker, og skal sikre ihukommelse af specifikke begivenheder eller personer. De ikke-
intentionelle monumenter er derimod objekter, som vi tillægger værdi over tid i 
kraft af deres alder, hvorved de bliver ”historiske” og dermed i stand til skabe en 
forbindelse mellem beskuer og det forgangne, som det er tilfældet med de værd-
satte almene boligbebyggelser. 

Riegl skelnede også mellem to grupperinger af værdier: På den ene side ”minde-
værdier”, der knytter an til det at ihukomme og mindes fortiden, og som under sig 
inkluderer ”historisk værdi” og ”aldersværdi”. Og på den anden side ”nutidsvær-
dier”, som tilskrives værdier ud fra et nutidigt perspektiv og herunder ”nyttevær-
di” og ”kunstværdi”. ”Kunstværdien” opdeles endvidere i dels en ”relativ kunst-
værdi”, dels i en ”nyværdi”. Disse to værdigrupper er repræsenteret i Figur 10. 

                                                      
148 Alois Riegl, Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und seine Entstehung (1903).  
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Som det ligeledes fremgår af figuren, foretog Riegl imidlertid også en anden kate-
gorial skelnen, der både lagde sig til og gik på tværs af de to overordnede værdi-
grupper, nemlig hvad der kunne kaldes ”oplevelsesværdier” overfor ”ekspertvær-
dier”.  

Riegls oplevelsesværdier vedrører værdier, som umiddelbart kan forstås og værd-
sættes af alle mennesker uafhængigt af uddannelse og status. Dermed adskiller de 
sig væsentligt fra ekspertværdierne, da disse kræver en forudgående viden og fag-
ekspertise for at kunne forstås og værdsættes.  

Under ”oplevelsesværdikategorien” hører dels ”aldersværdien”, der beskrives som 
værende af nærmest affektiv karakter og knytter sig til mødet med tidens gang, 
som den afspejles fysisk i bygningen eller monumentet. Til samme kategori hen-
regnes også ”nytteværdien”, der knytter sig til objektets stadige funktionalitet og 
brug. Den har dermed med bygningens brugbarhed og umiddelbare værdi for nu-
tidige brugere at gøre; men det er ikke ensbetydende med, at den funktionelle 
brug er den samme, som det bygningen blev opført til. Endelig har også ”nyvær-
dien” oplevelsesmæssig karakter, da den knytter sig til værdsættelsen af et velholdt 
og helt objekt, og gælder således som en slags modsætning til ”aldersværdien”.  

Figur 10. Riegls overordnende værdikategorier.  Riegl skelnede på den ene side mellem ”mindeværdier”, 
der knytter an til det at ihukomme og mindes fortiden, samt ”nutidsværdier”, som tilskrives værdier ud 
fra et nutidigt perspektiv. Og på den anden side ”oplevelsesværdier” overfor ”ekspertværdier”, som går 
på tværs af de første to kategorier. Oplevelsesværdierne kan umiddelbart forstås og værdsættes af alle 
mennesker uafhængigt af uddannelse og status, mens ekspertværdierne kræver en forudgående viden 
og fagekspertise for at kunne forstås og værdsættes. 
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Til den anden kategori af ekspertisebetingede værdier henregnes den ”historiske 
værdi”, der knytter sig til bygninger som fysiske dokumenter fra et bestemt tids-
punkt og en særlig historisk kontekst. Bygningerne anses som kulturelt dechifrer-
bare og repræsenterende nedslag i en lineær, kontinuerlig historisk udvikling. 
Denne værdi minder altså om den officielle fagligt anerkendte kulturhistoriske værdi. 
Tilsvarende fagligt aflæselig er den ”relative kunstværdi”, der tilskrives værket ud 
fra samtidspræmisserne ved skabelsen og altså ikke den nutidige opfattelse af 
æstetik. ”Kunstværdien” i sig selv vurderes imidlertid ud fra en samtidsæstetisk 
forståelse.  

Der er flere, som har arbejdet med at formulere værdisæt og eller undersøgt deres 
indbyrdes relationer i forbindelse med bevaring af kulturarv og arkitektonisk kul-
turarv specifikt. Eksempelvis har Feilden arbejdet med en overordnet tredelt ka-
tegorisering af værdier i ”affektive værdier” (emotional values), ”kulturværdier” 
(cultural values) og ”nytteværdier” (use values)149. Samtidig pointerer han rigtigt, 
at økonomiske overvejelser ofte influerer selve værdisætningen af arkitektonisk 
kulturarv. 

Trods de over hundrede år, der er gået siden Riegl formulerede Der Moderne 
Denkmalkultus, regnes den som anført med rette stadig for relevant150. Den peger 
på de grundlæggende udfordringer indlejret i de forskellige værdiforståelser og 
medfølgende værdisæt, som kan tilskrives arkitektonisk kulturarv. Ud fra Riegl er 
det muligt at belyse essentielle potentielle konflikter knyttet til den komplekse 
opgave det er at skulle tage vare på arkitektonisk kulturarv. For det første på 
grund af den næsten uundgåelige uenighed om, hvilke værdier som er væsentlige 
på et vist tidspunkt. For det andet grundet den fremherskende værdisætning på et 
givet tidspunkt uvægerligt ændrer sig. Disse grundlæggende problemstillinger ac-
centueres yderligere, når der er tale om bygninger, eksempelvis almene boliger, 
som der forsat er i brug, som det de blev opført til. Her bliver spørgsmålet, som 
det også behandles i analyserne, hvorvidt det er ekspertværdierne eller oplevelses-
værdierne, der forekommer at være de vigtigste at prioritere i kulturarvsfortællin-
gen om ’den gode bolig’.  

 

                                                      
149 Bernard M. Feilden, Conservation of historic buildings (1982), 6. 
150 Se eksempelvis beskrivelser af Riegls værditeori og dens betydning hos Arrhenius, ”Fragile Monument: 
on conservation and modernity” (2012). Jokilehto, A History of Architectural Conservation (1986). Sten-
bro, Bevaringsprocesser (2009). Egede-Nissen, Autentisitetens relevans: på sporet av et endret fokus for 
kulturminnevernet, (2014). Lamprakos, “Riegl’s ‘Modern Cult of Monuments’ and The Problem of Value” 
(2014). 
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REDSKAB: en udvidet værdiskematik 

I denne afhandlings kritiske undersøgelse af den aktuelle værdibaserede udvikling 
af almene boliger er det hensigtsmæssigt at spørge til præcis, hvilke værdiforståel-
ser som er på spil i projekter både fra det fagligt anerkendte perspektiv og fra 
lejernes, boligorganisationernes og LBFs perspektiv. Derfor arbejder de efterføl-
gende analyser og de medfølgende diskussioner med de overfor hinanden modstil-
lede grundlæggende værdiforståelser, nemlig dels m i n d e v æ r d i  overfor n u t i d s -
v æ r d i  og dels e k s p e r t v æ r d i  overfor o p l e v e l s e s v æ r d i . Disse betegnelser 
bruges, som hos Riegl, for de grundlæggende væsensforskellige værdiforståelser. 
Ydermere søger jeg i afhandlingen at instrumentalisere de grundlæggende værdi-
forståelser og den måde, hvorpå øvrige værdisæt – også dem, der er beskrevet af 
andre end Riegl (såsom dokumentationsværdi, symbolværdi og de tre danske offi-
cielle værdisæt) – kan udspændes indenfor de modpoler, som de fire grundlæg-
gende værdiforståelser kan siges at repræsentere. Dette gøres ved hjælp af figur 
11, hvor en vandret akse udspændes af e k s p e r t v æ r d i e r  i den ene ende og o p -
l e v e l s e s v æ r d i e r  i den anden, mens den lodrette akse udspændes imellem n u -
t i d s v æ r d i e r  og m i n d e v æ r d i e r .  

 

 

Figur 11. En udvidet værdiskematik. To akser udspænder en udvidet forståelsesramme; den vandrette 
akse udspændes af e k s p e r t v æ r d i e r  i den ene ende og o p l e v e l s e s v æ r d i e r  i den anden, mens den 
lodrette akse udspændes imellem n u t i d s v æ r d i e r  og m i n d e v æ r d i e r . Værdiskematikken skal med-
virke til evaluering og italesættelse af forskelle og sammenhænge mellem de værdikategorier, som gør sig 
gældende i de enkelte cases såvel aktivt som implicit. 
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Værdiforståelser og bevidstheden om deres forskelle er netop afgørende for en 
værdibaseret udvikling, særligt når der er tale om ambitionen om at varetage arki-
tektonisk kulturarv. Netop grundlæggende forskelle i værdiforståelser, samt i hvad 
der tilskrives værdi og hvorfor, viser sig afgørende for, hvordan parterne i værdi-
baserede almene boligsager når til enighed om projektindhold. Særligt er det be-
tydningsfuldt for formgivningen af de arkitektoniske løsninger, der skal opfylde 
såvel n u t i d s v æ r d i e r  og m i n d e v æ r d i e r . Værdiskematikken anvendes endvide-
re til at evaluere, diskutere og italesætte de grundlæggende værdiforståelser, som 
kommer til udtryk i de enkelte cases i kraft af konkrete beslutninger og fysiske 
løsninger. Samtidig anvendes værdiskematikken til at italesætte forskelle og sam-
menhænge mellem de værdikategorier, som gør sig gældende i de enkelte cases 
såvel aktivt som implicit. 
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4. Den hensigtsmæssige bevaring 

Dette kapitel omhandler relationen mellem det, der fremadrettet vil blive benævnt 
b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  overfor b e v a r i n g s t i l g a n g e n ,  samt hvordan det net-
op er i relationen imellem disse størrelser, at selve bevaringsbegrebet tegner sig. 
Det aktuelle bevaringsbegreb, som netop nu viser sig i de værdibaserede udvik-
lingsprojekter, karakteriseres af forholdet mellem det, der værdsættes (b e v a -
r i n g s h o l d n i n g e n ), og den måde, hvorpå man mener det bør varetages (b e v a -
r i n g s t i l g a n g e n ). Netop karakteren af denne relation og dens konsekvenser 
ligger i forlængelse af de bærende temaer om bevaring/ødelæggelse og værdiers værdi. 
Fremstillingen er koncentreret om modeller og værktøjer der er etableret i forsøg 
på at evaluere denne relation, eller det, der i kapitlet slutteligt vil blive etableret 
som begrebet bevaringens performativitet. Fremstillingen sammenfattes således 
afslutningsvis i begrebet b e v a r i n g e n s  p e r f o r m a t i v i t e t ,  der skal gøre det 
muligt at spørge til, hvorledes konkrete fysiske løsninger rent faktisk medierer 
b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  i kraft af b e v a r i n g s t i l g a n g e n – altså hvordan den 
performer. Afsnittet bidrager således med etableringen af analysebegreber, der 
muliggør en klarlæggelse af deres indbyrdes relation og herigennem af det aktuelle 
bevaringsbegreb, som viser sig i de analyserede cases. 

 

Relationen mellem holdning og tilgang 

Som beskrevet tidligere anses det at kunne registrere, dokumentere og aflæse en 
eksisterende bygning som en kernekompetence indenfor den fagligt anerkendte 
forståelse af adækvat bevaringspraksis. Samtidig er det i denne proces, hvor en 
registrering, dokumentation eller aflæsning forløses i en prioritering af, hvad der 
synes værdifuldt, at grundlaget etableres for nye tiltag i det eksisterende. Særligt 
forventes det, at man som restaureringsfaglig arkitekt tager bevidst stilling til, 
hvilken tilgang eller praksis til den fysiske bevaring man vil anvende ud fra en 
artikuleret stillingtagen eller holdning til, hvad man værdsætter i den eksisterende 
bygning. Denne registrerings-, værdisætnings- og prioriteringsproces fremhæves 
som en grundlæggende forudsætning for arkitektfagligt arbejde med arkitektonisk 
kulturarv151. 

Beslutningen om, hvordan man bedst kan bevare en bygning, informeres således 
først og fremmest af en grundlæggende holdning til, hvad der værdsættes som 
væsentligt at varetage som arkitektonisk kulturarv, hvilket efterfølgende betegnes 
b e v a r i n g s h o l d n i n g e n . Først herefter kan man tage stilling til, hvordan man 
skal formidle denne forståelse videre i den fremtidige varetagelse af samme. Den-
ne stillingtagen resulterer i konkrete metoder og praksis, der tages i anvendelse i 
den fysiske bevaring, hvilket herefter betegnes b e v a r i n g s t i l g a n g e n . Det er i 

                                                      
151 Riis, At håndtere det uhåndterbare: Dokumentation af den arkitektoniske kulturarv (2014), 60. 
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relationen mellem selve forståelsen af, hvad der er det bærende i kulturarvsobjek-
tet, og hvorledes disse værdier bedst bevares eller bringes videre for fremtiden 
gennem fysiske ændringer og bevaringstiltag, at selve bevaringsbegrebet tegner 
sig. Disse begreber er nødvendige at udrede for at kunne sige noget om, hvorvidt 
en bevaringsindsats har været hensigtsmæssig, vellykket eller ej. Men de er også 
væsentlige for i analyserne at kunne sige noget om, hvilke værdier der synes van-
skelige at varetage i de aktuelle værdibaserede udviklingsprojekter af almene boli-
ger. 

 

Evaluering af hensigtsmæssig bevaring  

Som beskrevet kan der være uoverensstemmelse i holdningerne til, hvad der præ-
cis skal være genstand for bevaring, hvorfor og ikke mindst hvordan, når der ud-
føres restaurering, ombygning, transformation eller renovering på bygninger.  

En evaluering af, hvorvidt bygningsændringer og bygningsarbejder, der er tænkt 
som formidlende eller bærende af arkitektoniske kulturarvsværdier, er succesfulde 
eller ej, kan siges at være et spørgsmål om, hvorledes de identificerede værdier er 
intakte, til stede eller omdannet efterfølgende. For at kunne sige noget herom 
kræves det som beskrevet, at man indledningsvist bevidst har identificeret og pri-
oriteret sådanne værdier. Men selv hvis der er udført en værdisætning af de værdi-
er, som kan siges at knytte sig til en bygning, et sted og brugen heraf, kan evalue-
ringen af selve de nye fysiske løsningers evner til at mediere disse være vanskelig. 
De nye fysiske tiltags evne til at mediere eller formidle de værdsatte eksisterende 
værdier er det jeg, som tidligere anført, betegner b e v a r i n g e n s  p e r f o r m a t i v i -
t e t . 

Gennem tiden har der været en trang til at kunne italesætte og evaluere denne 
bevaringens måde at virke eller ”performe” på både tværfagligt og fagfæller imel-
lem. Dette har resulteret i etableringen af dialogmodeller og identificeringen af de 
karakteristika eller egenskaber, som vurderes at være væsentlige for at kunne itale-
sætte selve det omskiftelige relationelle forhold mellem b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  
og b e v a r i n g s t i l g a n g e n .  Nedenfor fremstilles tre modeller, som netop søger at 
italesætte og synliggøre denne relation. 

 

Relationen mellem det værdsatte og måden hvorpå det bevares (Kirkeby) 

Inge Mette Kirkeby152 har netop forsket i relationen mellem værdisætningen af 
den eksisterende bygning og de bevarende fysiske indgreb, der anses for de rette 
til at fastholde eller overføre disse værdier i forbindelse med bygningsændringer. 
Kirkeby søger at visualisere relationen mellem disse to grundlæggende bestanddele 
i ethvert bevaringsprojekt i diagramform gengivet i figur 12.  

                                                      
152 Inge Mette Kirkeby, Mødet mellem nyt og gammelt: Bygningsbevaring i vor tid (1998). 
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Diagrammet er bygget op omkring en vandret og en lodret akse. Den vandrette 
akse udspænder de traditionelt italesatte yderpoler indenfor den autoriserede kul-
turarvsdiskurs, når det gælder, hvilket aspekt af den arkitektoniske kulturarv man 
værdisætter, det jeg kalder b e v a r i n g s h o l d n i n g e n .  I den ene yderpol er hold-
ningen, at det er idéen bag bygningen, som er væsentlig at bevare, imens holdnin-
gen i  den anden pol er, at det er bygningens originale substans, der er værdifuld 
at bevare. Det er disse to poler man typisk eksemplificerer ved at henvise til hen-
holdsvis Viollet-le-Duc og Ruskin som beskrevet Del I.2. 

Den lodrette akse udspændes af de traditionelt italesatte yderpoler indenfor den 
autoriserede kulturarvsdiskurs, når det kommer til, hvordan man mener, det er 
hensigtsmæssigt at bevare det værdsatte, det jeg kalder b e v a r i n g s t i l g a n g e n .  I 
den ene ende er tilgangen, at det er vigtigt, at nye fysiske indgreb søges aktivt 
synliggjort som repræsentanter for nutidens byggeteknik og æstetiske præferencer. 
I den anden ende er tilgangen, at nye løsninger skal være integreret med originalen 
ved brug af samme materialer, byggeteknik, farver og formgivning. 

 

Figur 12. Kirkebys model. Min modificerede gengivelse af Kirkebys figur bestående af to akser. Den vand-
rette akse udspænder de traditionelt italesatte yderpoler, angående hvilket aspekt af den arkitektoniske 
kulturarv man værdsætter - det jeg kalder bevaringsholdningen. Den lodrette akse udspændes af de 
traditionelt italesatte yderpoler angående, hvordan man mener det værdsatte bør bevares - det jeg kalder 
bevaringstilgangen. 
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Kirkebys diagram baserer sig på de gængse yderpoler beskrevet ovenfor indenfor 
den autoriserede kulturarvsdiskurs, hvor der mellem fagfæller kan være stor 
uenighed om, dels hvad der er det rette og hensigtsmæssige at værdsætte som be-
varingsværdigt, dels hvilken måde der er mest egnet til sikre disse værdier. Model-
len er interessant, da den afspejler, hvordan der indenfor den fagligt anerkendte 
restaurerings- og bevaringspraksis viser sig adskillige variationer af relationen 
mellem b e v a r i n g s h o l d n i n g  og -t i l g a n g . Kirkebys model siger dog ikke noget 
om de performative egenskaber af denne relation, altså hvorledes relationen imel-
lem de to forhold har betydning for medieringen af det værdsatte. En måde at 
italesætte dette forhold kan ske ved at forholde sig til nogle af de andre evalue-
ringsmodeller, der er etableret for indeværende.   
 

Værdiforskydningsmodellen (Overgaard) 

Sonja Overgaard har anlagt en anden synsvinkel til at evaluere karakteren og hen-
sigtsmæssigheden af ændringer i arkitektonisk kulturarv. Overgaard har udviklet et 
kommunikations- og formidlingsværktøj kaldet Værdiforskydningsmodellen153. 
Modellen er tænkt som et operationelt værktøj, hvor man løbende, før, under og 
efter et arkitektonisk arbejde med en fredet eller bevaringsværdig bygning, kan 
vurdere hvordan arbejdet medfører forskydninger i de identificerede værdier, så-
dan som det fremgår af figur 13. Modellen er bygget op omkring de tre officielle 
fagligt anerkendte danske værdisæt: arkitektonisk, miljømæssig og kulturhistorisk værdi. 
Herudover tilføjer Overgaard værdikategorien ”nytteværdi”, hvis indhold er på 
linje med Riegls beskrevet ovenfor. 

                                                      
153 Sonja Marie Overgaard, Værdiforskydninger i arkitektonisk kulturarv: Herregårdenes avlsbygninger - 
udviklingsbetingede ombygninger og arkitektoniske kulturarvsværdier (2013). 

Figur 13. Gengivelse af Overgaards værdiforskydningsmodel. Modellen skal medvirke til italesættelse af 
værdiers tilstedeværelse, prioritering og indbyrdes hierarki, før under og efter et bevarings- og transfor-
mationsprojekt. Graden af værdiernes tilstedeværelse illustreres ved størrelsen på cirklen. Deres vigtig-
hed illustreres igennem cirklernes placering; jo tættere mod centrum, jo vigtigere. 
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Overgaard understreger, at Værdiforskydningsmodellen ikke sikrer en vellykket 
proces eller nødvendigvis et vellykket resultat. Den er derimod et forsøg på at 
skærpe fokus og refleksion over, hvilke værdier man ønsker at fastholde projekt-
involverede parter imellem og på hvilken måde. Der er således tale om et redskab 
til at italesætte både identifikationen af værdier, differentieringen mellem disse 
samt deres vigtighed.  

Overgaards model er interessant i kraft af sin fleksibilitet, da værdikategoriernes 
vigtighed repræsenteres i et cirkeldiagram, hvor hver af de fire værdikategoriers 
cirkel kan være større eller mindre og mere eller mindre overlappende alt efter 
deres vurderede relevans. Denne styrke er måske også en svaghed, da den fleksib-
le og visuelt bårne model stiller store krav til projektpartnernes enighed om, hvad 
værdikategorierne præcis dækker over. Samtidig anviser modellen ikke, hvordan 
man i evalueringsprocessen kan afgøre værdisættenes vigtighed i det givne projekt 
eller nå til enighed herom. Især peger modellen ikke i retning af, hvordan de 
værdsatte værdier rent fysisk kan formidles mest hensigtsmæssigt ind i fremtiden, 
da den ikke foreskriver en proces til at etablere en fælles b e v a r i n g s h o l d n i n g  
eller til at etablere en b e v a r i n g s t i l g a n g . Modellen anviser dog en måde til at 
italesætte og illustrere, hvilken konsekvens de fysiske løsningers har for forskyd-
ning af de indledningsvist identificerede værdier. 

Redskabet en udvidet værdiskematik (se Del I.4) har en tilsvarende funktion. 
Formålet med værdiskematikken er imidlertid at åbne for diskussionen af, hvorle-
des et bevaringsbegreb tegner sig i kraft af de mere overordnede værdiforståelser, 
indenfor hvilke også de fire værdisæt i værdiforskydningsmodellen kan siges at 
underordne sig. Dette skyldes, at forskydningen i værdier i forhold til det, der 
værdsættes i b e v a r i n g s h o l d n i n g e n ,  og til hvorledes det medieres i kraft af 
b e v a r i n g s t i l g a n g e n , godt kan siges at ændre karakter i forhold til de enkelte 
værdikategorier, selvom det er den samme kulturarvsfortælling som formidles. 
Eksempelvis kan b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  angå, at de oprindelige altaners lille 
størrelse repræsenterer en værdsat fortælling om ændringer i byggelovgivningen 
som i Nordhavnsgården (Del II.B.2). Denne fortælling kunne både medieres gen-
nem en b e v a r i n g s t i l g a n g , hvor man fastholdt de originale altaner og deres 
materiale, eller ved at man lavede helt nye altaner, men hvor den lille størrelse 
forblev uændret. I det første tilfælde ville såvel den arkitektoniske, miljømæssige og 
kulturhistoriske værdi være intakt i henhold til Værdiforskydningsmodellen. Om-
vendt ville den anden løsning medføre, at den kulturhistoriske værdi blev mindsket 
væsentlig på trods af, at den overordnede værdsatte kulturarvsfortælling fortsat 
ville kunne opleves.  
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De fire nøgler (Exner) 

Den danske restaureringsarkitekt Johannes Exner arbejdede med fire begreber 
eller ”nøgler” som evalueringsværktøj både før og efter et projekt: originalitet, 
autenticitet, identitet og narrativitet (se figur 14)154. Nøglen ”originalitet” angår 
graden af bevaret originalt substans og materiale fra bygningens opførelse, samt at 
denne substans fortsat er på sin oprindelige plads. Nøglen ”autenticitet” vedrører 
bygningens ægte og troværdige fremtræden, det vil sige, at bygningens brug og 
alder er aflæselig. Af samme grund styrkes ”autenticiteten” af slidspor, af de ori-
ginale patinerede materialer og lignende. Nøglen ”identitet” referer til bygningens 
fremtoning, visuelle fremtræden og udstråling, hvilket kan ændre sig gennem ti-
den. Den sidste nøgle ”narrativitet” er et udtryk for bygningens fortælleværdi, og 
dermed at bygningens oprindelse og senere udvikling afspejles i bygningens fysi-
ske fremtræden. Alle disse nøgler er udtryk for aspekter, som er eftertragtede i 
historiske bygninger og dermed også væsentlige at opretholde. 

Exner definerede nøglerne ud fra en opfattelse af, at bygninger ikke er statiske. 
Bygninger gennemgår ifølge Exner et livsforløb fra fødslen, hvor bygningen står 
som originalt opført, til et langt liv med ændringer, tilpasninger og vedligehold. 
Efter en vis tid opfattes bygningen som en historisk bygning, der på et tidspunkt 
må forgå.  

                                                      
154 Johannes Exner, “Den historiske bygnings væren på liv og død” (2007). 

Figur 14. Exners fire nøgler. Exner arbejdede med fire begreber eller ”nøgler”, der alle er udtryk for 
aspekter, som er eftertragtede i historiske bygninger og dermed også væsentlige at opretholde. Nøglerne 
kan anvendes som evalueringsværktøj både før og efter et bevaringsprojekt. Nøglen ”originalitet” angår 
graden af bevaret originalt substans og materiale fra bygningens opførelse. ”Autenticitet” vedrører byg-
ningens ægte og troværdige fremtræden, samt at bygningens brug og alder er aflæselig. Nøglen ”identi-
tet” referer til bygningens fremtoning, visuelle fremtræden og udstråling. ”Narrativitet” er et udtryk for 
bygningens fortælleværdi. 
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Ifølge Exner kan de fire nøgler anvendes til at forstå karakteren af en historisk 
bygning, men også til at evaluere, hvorvidt den er bevaret hensigtsmæssig efter 
eventuelle arkitektoniske ændringer. Exner taler således for, at bygningens livsfor-
løb bør kunne aflæses i dens fysiske fremtræden og læner sig dermed op ad det 
fagligt anerkendte bevaringsbegreb, hvor bygninger anses som aflæselige doku-
menter. 

Exners fire nøgler fremstilles her, da de er et forsøg på at definere nogle egenska-
ber, som ud fra en særlig b e v a r i n g s h o l d n i n g  bør kunne genkendes i bygningen 
efter bevarende indgreb eller andre fysiske ændringer. De fire nøgler er samtidig 
interessante som dialogværktøj, ligesom de kan påskynde til at projektparter posi-
tionerer sig i forhold til både en b e v a r i n g s h o l d n i n g  og en b e v a r i n g s t i l -
g a n g .  Ikke desto mindre er der, når man læser Exners fremstilling af nøglerne og 
hans tanker bag, flere diskrepanser i beskrivelsen af, hvad man kan kalde hans 
egen bevaringsholdning og bevaringstilgang155. Eksempelvis beskriver han, at nye-
re lag bør og kan fjernes, hvis de forstyrrer fortællingen om bygningens udvik-
ling156. Denne holdning kan der stilles spørgsmålstegn ved, da det indenfor den 
fagligt anerkendte forståelse af arkitektonisk kulturarv også beskrives, at alle ti-
ders fortællinger og lag har samme gyldighed, det vil sige, at de er lige vigtige, i en 
bygnings udviklingshistorie. 

Alt i alt viser nøglemodellen, at det selv ud fra en etableret b e v a r i n g s h o l d n i n g  
og definerede ønskværdige egenskaber ikke kan peges endegyldigt på, hvorledes 
disse egenskaber fastholdes eller styrkes igennem nye fysiske indgreb. Bevaringens 
måde at virke på kan ikke sikres ved en fastlåsning af relationen mellem en given 
b e v a r i n g s h o l d n i n g  og en valgt b e v a r i n g s t i l g a n g . Det er derimod, både 
teoretisk og analytisk, nødvendigt at forstå, hvorledes selve de værdsatte værdiers 
karakteregenskaber kan siges at ændre sig i kraft af denne relation.  

 

BEGREB: bevaringens performativitet 

Både Exners, Overgaards og Kirkebys modeller er forsøg på at italesætte og eva-
luere det relationelle forhold mellem, det man værdsætter i arkitektonisk kultur-
arv, b e v a r i n g s h o l d n i n g e n ,  og den tilgang man har til at bevare det, b e v a -
r i n g s t i l g a n g e n . Modellerne evaluerer dog ikke denne relations virkende egen-
skaber, det vil sige evnen til at opretholde eller formidle værdsatte værdier igen-
nem de udførte bygningsinterventioner, hvilket i afhandlingen kaldes for b e v a -
r i n g e n s  p e r f o r m a t i v i t e t .  

                                                      
155 For en mere indgående behandling af Exners fire nøgler og bevaringsbegreb se Grith Bech-Nielsen, 
Restaurering versus instaurering og transstaurering (2012), 166-184. 
156 Exner, “Den historiske bygnings væren på liv og død”. 
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Dette begreb anvendes analytisk i afhandlingens undersøgelser. Det er ved at un-
dersøge bevaringens p e r f o r m a t i v i t e t , at det bliver muligt at karakterisere det 
aktuelle bevaringsbegreb som rent faktisk gør sig gældende i den almene boligre-
noveringspraksis. Omvendt er det igennem identificeringen af dette bevaringsbe-
greb muligt at pege på, hvad man i denne kontekst aktuelt føler sig forpligtiget til 
at varetage som arkitektonisk kulturarv. Spørgsmålet om hvordan værdsatte arki-
tektoniske kulturarvsværdier bæres videre i de nye løsninger, og dermed beva-
ringsindsatsens performative karakter, kan besvares på mange måder. Det er der-
for ved kritisk at spørge til selve relationen mellem b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  og 
b e v a r i n g s t i l g a n g e n , at betingelserne for en vellykket p e r f o r m a t i v i t e t  må 
skulle søges.  

Netop resultatet af relationen mellem holdninger og tilgange er for så vidt også 
genstanden i Egede-Nissens afhandling vedrørende rekonstruktioner af fredede 
bygninger 157. Han konkluderer, at o p l e v e l s e s v æ r d i e r n e  kan være lige så vigti-
ge for det performative som opretholdelsen af e k s p e r t v æ r d i e r n e  i forbindelse 
med reelle rekonstruktioner af arkitektonisk kulturarv. Det er således spørgsmålet 
om, hvorledes det, som værdsættes i den eksisterende bygning, rent faktisk medie-
res hensigtsmæssigt videre igennem de valgte fysiske løsninger, der kendetegner 
en vellykket p e r f o r m a t i v i t e t . Den værdsatte kulturarvsfortælling kan således 
godt forskyde sig i forhold til forskellige værdisæt; men hvis den værdsatte kultur-
arvsfortælling fortsat medieres efter de fysiske indgreb, kan performativiteten 
siges at være hensigtsmæssig. En følge heraf er, at den vellykkede p e r f o r m a t i -
v i t e t  i afhandlingen vurderes vigtigere end at pege på, hvorvidt b e v a r i n g s -
h o l d n i n g e r  og b e v a r i n g s t i l g a n g e  kan betragtes som korrekte og forkerte.   

Det er vigtigt at understrege, at de mange løsningsmuligheder og brydningspunk-
ter der kan træde frem i relationen mellem holdning og tilgang, viser sig endog 
tydeligere i den almene boligrenoveringskontekst, som i mindre grad præges af 
den fagligt anerkendte bevaringsdagsorden i restaureringsfaglig forstand. Her er 
der tale om endnu fungerende almene boliger, som ikke er fredet og måske ikke 
engang officielt klassificeret som bevaringsværdige.  

Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad de fagligt anerkendte 
forståelser af hensigtsmæssige b e v a r i n g s t i l g a n g e  kan have gyldighed og gøre 
sig gældende i sådan en kontekst. Ikke desto er et udgangspunkt for denne af-
handling, at en samlende fællesnævner for relationerne mellem forskellige b e v a -
r i n g s h o l d n i n g e r  og b e v a r i n g s t i l g a n g e  er en stræben efter autenticitet 158. 
Selve autenticitetsoplevelsen anses således som en kvalificerende faktor for den 
vellykkede performativitet, hvilket udfoldes nærmere i det følgende kapitel. 

                                                      
157 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans. 
158 Arrhenius, Fragile Monument, 140; Raymond Lemaire og Herb Stovel (red.), “The Nara Document on 
Authenticity” (ICOMOS, 1994); Riis, At håndtere det uhåndterbare; Helaine Silverman, “Heritage and 
Authenticity” (2015), 69. 
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5. Den autentiske arkitektoniske kulturarv 

Autenticitet har været og er stadig en særlig efterstræbelsesværdig kvalitet i både 
udpegningen og bevaringen af kulturarv i bredere forstand159. Autenticitetsbegre-
bet er tilsvarende centralt i forbindelse med arkitektonisk kulturarv, hvor det også 
er en efterstræbt kvalitet i arbejdet med såvel udpegning og værdisætning af be-
byggelser som i selve bevaringsindsatserne160. Dette afsnit omhandler, hvorledes 
autenticitet forstås både i officiel sanktioneret og i faglig anerkendt forstand, samt 
hvordan disse forståelser skal ses på baggrund af autenticitetsbegrebets omstridte 
karakter. Som det vil fremgå, er autenticitetsforståelsen afgørende både for temaet 
værdiers værdi og for bevaring/ødelæggelse, i og med at autenticitet er efterstræbt kvali-
tet, der søges opretholdt. Afsnittet fører til fremstillingen af tre autenticitetsegen-
skaber, der i forening kan siges at betegne den efterstræbte autenticitet i arkitek-
tonisk kulturarvsbevaring. Disse tre egenskaber, materiel, strukturel og kommunikativ 
autenticitet, anvendes som et gennemgående sammenligningsredskab i analyserne i 
Del III. Afsnittet bidrager således med udredningen af den fagligt anerkendte 
forståelse af autenticitet i bevaringssammenhæng. Denne udredning anvendes som 
en baggrund for at evaluere den aktuelle værdibaserede udvikling af almene boli-
gers måde at formidle værdsatte værdier igennem nye fysiske løsninger (p e r f o r -
m a t i v i t e t ) og dermed deres evne til at opretholde den efterstræbte autentiske 
arkitektoniske kulturarv. 

 

Den efterstræbte autenticitet og Nara Dokumentet  

Autenticitetsbegrebet er behandlet i talrige sammenhænge indenfor en lang række 
humanistiske fagfelter161, og er som begreb både blevet problematiseret og efter-
spurgt i forbindelse med kulturarvsvaretagelse i bredere forstand, eksempelvis 
med afsæt i turismespørgsmål, politik, identitet, og sociale rettigheder162. Begrebet 
autenticitet blev et emne i kulturarvsdebatterne i 1960erne, og med Vene-
digchartret blev det introduceret som en særlig kvalitet, der skulle værnes om163. I 
de følgende år blev det imidlertid klart, at begrebets indhold og betydning i netop 
kulturarvsbevaringssammenhæng var uafklaret og brugen og forvaltningen inkon-
sistent, hvilket var en af årsagerne til det afklaringsforsøg, der skete med udarbej-
delsen af ’The Nara Document on Authenticity’ i forbindelse med Nara Konfe-
                                                      
159 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans; Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”; Silverman, “Heritage 
and Authenticity”; Lemaire og Stovel, “The Nara Document on Authenticity”; Exner, “Den historiske byg-
nings væren på liv og død”; Grith Bech-Nielsen, “Tema: Autenticitet: Slots- og Kulturstyrelsen”, set 25. 
april 2016, http://slks.dk/bygningsfredning/dit-fredede-hus/viden-og-gode-
raad/restaureringsseminar/restaureringsseminar-2006/tema-autenticitet/. 
160 Autenticitet er også en eksplicit kvalificerende faktor i udpegningen af Verdensarv, hvor indstillede 
kandidater skal bestå ”the test of authenticity” for at blive optaget på Verdensarvslisten. 
161 Igor Sollogoub (red.), “Authenticity. A bibliography. Authenticité. Une bibliographie” (2010). 
162 Silverman, “Heritage and Authenticity”, 70. 
163 Starn, “Authenticity and historic preservation”. 
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rencen i Japan i 1994164. Før udarbejdelsen af Nara Dokumentet var autenticitet 
ikke direkte beskrevet i de internationale chartre165, men begrebet var imidlertid 
ikke helt uden konturer førhen. Ifølge Silverman havde allerede Athen Chartret 
fra 1931 indirekte peget på to fordringer knyttet an til autenticitet: for det første, 
at man skal undgå, at indgreb fører til tab af karakter og historiske værdier; og for 
det andet, at man bør forsøge at undgå forstyrrende moderne elementer i kultur-
arvsobjektets umiddelbare kontekst166. Tilsvarende lagdes der betydninger til be-
grebet i det senere Venedig Charter167 fra 1964, hvor ordet autenticitet brugtes 
direkte. Samtidig med at chartret opridsede et udvidet monumentbegreb, i og med 
at urbane miljøer og landområder nu kunne defineres som historiske monumenter 
på linje med bygninger168, blev autenticitet, og også kulturarvsobjektets integritet, 
direkte knyttet til det urørte eller originale objekt, sådan som det forefindes ved 
klassificeringstidspunktet. Grundlæggende defineres kulturarvsobjekter i Venedig 
Chartret som repræsentanter eller historiske dokumenter over en sammenhæn-
gende historie, hvilket særligt kan aflæses i bygningens originale materiale i sam-
menhæng med nyere tilføjelser og lag, hvorfor chartret også tilskynder til fremti-
dige tilføjelser bliver let identificerbare. Denne tilgang er også nedskrevet i de 
danske ratificerede bevaringsprincipper (se Del II.A.1).  

Det er disse forståelser, som ”The Nara Document on Authenticity 1994” bygger 
videre på, samtidig med at det adskiller sig væsentligt ved at fastslå, at autenticitet 
må forstås ud fra nationale og lokale kulturelle sammenhænge169. At vurdere au-
tenticitetsbegrebets indhold i det enkelte tilfælde kræver derfor et lokalt kendskab 
og en stadig refleksion i relation til forståelsen, opretholdelsen og ikke mindst 
bevarelsen af en autentisk arkitektonisk kulturarv, selv når der er tale om interna-
tional klassificering af arkitektonisk kulturarv som verdensarv.  

Ifølge Nara dokumentet beror det autentiske på diversitet og en forståelse af den 
specifikke lokale kontekst, hvilket åbner op for en vedvarende og principielt uaf-
klarlig diskussion, refleksion og stillingtagen om det autentiske i kulturarven170. I 
Nara Dokumentet sker der en bevægelse væk fra autenticitetsbegrebet som pri-
mært en materialebunden kvalitet til en mere uhåndgribelig og omskiftelig størrel-
se171. Nara Dokumentet blev officielt integreret som et appendix i Operational 
Guidelines for the Implementation of the World heritage Convention, hvilket Egede-Nissen 

                                                      
164 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans, 11–15. 
165 Michael Petzet (red.), International Charters for Conservation and Restoration, 2. ed, Monuments and 
Sites 1 (2004); Starn, “Authenticity and historic preservation”. 
166 Silverman, “Heritage and Authenticity”, 72. 
167 International Council on Monuments and Sites ICOMOS, “INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSER-
VATION AND RESTORATION OF MONUMENTS AND SITES (THE VENICE CHARTER 1964)” (1965). 
168 Stenbro, Bevaringsprocesser: Perspektiver på arkitektur i forandring, 105. 
169 Petzet, International Charters for Conservation and Restoration. 
170 Starn, “Authenticity and historic preservation”, 9. 
171 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans, 16. 
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beskriver i sin afhandling. Egede-Nissen redegør i sin afhandling for, at det på 
Nara Konferencen blev påpeget, at autenticitet ikke udgør en værdi i sig selv, men 
at objektets autenticitet og identifikationen heraf medvirker til at kvalificere ob-
jektets delværdier. På denne måde er en bygnings autenticitet en forudsætning for 
værdiernes troværdighed172. Det gør imidlertid ikke vurderingen af hverken en 
bygnings arkitektoniske kulturarvsværdier eller dens autenticitet lettere, hverken 
før eller efter eventuelle arkitektoniske interventioner, da autenticitetsbegrebet er 
omstridt og værdiforståelser foranderlige i udgangspunktet. 

 

Det autentiske i dansk officiel kulturarvsforvaltning og bevaringspraksis 

Autenticitet er fortsat en efterstræbt kvalitet i mødet med og i varetagelsen af 
kulturarv, og i særdeleshed arkitektonisk kulturarv. Det gælder også i den danske 
statslige forvaltning af fredede og bevaringsværdige ejendomme i SLKS, hvor det 
autentiske udgør et væsentligt vurderingskriterie beskrevet i styrelsens bevarings-
principper173. Her identificeres en bygnings særlige betydning, dens signifikans, ud 
fra vurderingen af to forhold: på den ene side bygningens intakthed, dens integritet, 
og på den anden side bygningens ægthed eller oprindelighed, dens autenticitet. Som 
det fremgår af figur 15, har disse vurderinger en principiel betydning for omgan-
gen med de fredede og bevaringsværdige ejendomme: Jo større signifikans des 
mere restriktiv bliver forvaltningen af bygningen, når det kommer til bevarende 
indgreb og ændringer.  

                                                      
172 Egede-Nissen, 20. 
173 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”, 6.  

Figur 15. Princip for vurdering af et monuments signifikans. Figur fra dokumentet ”Bevaringsprincip-
per”, Kulturstyrelsen, juni 2012/rev. Februar 2015, s. 6. I tekstforklaringen til figuren understreges det, 
at monumenter ikke skal placeres i diagrammet, men at diagrammet skal forstås som udgangspunkt for 
sproglige vurderinger. Ifølge diagrammet vurderes et monument eller en bygning særlig signifikant, 
hvis autenticiteten og integriteten er høj. Samtidig fremgår det af diagrammet at jo mere signifikant en 
bygning vurderes at være, des mere restriktivt vil den blive forvaltet. 
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I SLKSs dokument ”Bevaringsprincipper” defineres autenticitet således: 

”Oprindelighed; ægthed; vedrører både fortidsmindets/bygningens op-
rindelige og nuværende tilstand. Autenticitet kan både knytte sig til det 
materielle og det immaterielle. En reparation, en ændring eller en sene-
re tilføjelse vil ofte anses for autentisk, hvis den er udført i samme el-
ler tilsvarende materialer og efter samme håndværksmetode som origi-
nalen, men kan også være udført i andre materialer og efter andre me-
toder. Kravet er, at elementet besidder ægthed; altså ikke udgiver sig 
for at være originalt eller ældre uden at være det. Alle de transformati-
oner et fortidsminde/bygning har gennemlevet kan bidrage til monu-
mentets autenticitet. Autenticitet kan også knytte sig til fortidsmin-
dets/bygningens funktion og symbolske betydning.”174 

Som det fremgår af citatet, knyttes autenticiteten både til den oprindelige og nu-
værende bygning, til det materielle og immaterielle, det rekonstruerede eller det 
tilføjede såfremt disse forhold og elementer ikke udgiver sig for at være oprindeli-
ge eller ældre end de er. Implicit tilskrives det originale stor værdi, og som auten-
tiske aflæselige dokumenter, skal sikres en klar distinktion mellem originale dele, 
genskabelser og tilføjelser i bygningerne. Der kan siges at være knyttet tre autenti-
citetsegenskaber til den fagligt anerkendte, og i dansk officiel kulturarvsforvalt-
ning udbredte forståelse af, hvad der indbefattes af et autentisk bygningsværk i 
denne ægtheds- og oprindelighedsoptik. Ifølge Braae kan disse opregnes som 
henholdsvis materiel, strukturel og kommunikativ autenticitet 175. Hvis alle tre egenska-
ber er tilstede efter en bygningsændring, så kan der tales om vellykket bevaring i 
faglig anerkendt forstand: 

 Materiel autenticitet knytter sig til tilstedeværelsen af originalt materiale og den 
originale substans. Denne forståelse knytter sig til forståelsen af bygninger 
som fysiske historiske dokumenter, der i kraft af det originale materiale og det 
originale håndværk bærer på en historisk viden176.  

 Strukturel autenticitet knytter sig til en velbevaret konstruktiv logik og rationalet 
bag bygningen. I modsætning til den materielle autenticitet er det ikke den origi-
nale substans, der er afgørende, men derimod ideen bag bygningen177.  

                                                      
174 Kulturstyrelsen, 18. 
175 Ellen Braae, Konvertering af ruinøse industrilandskaber (2003), 239. 
176 Men det originale materiale kan også tilskrives mindeværdier i kraft af aldersværdien som beskrevet af 
Riegl og som værdsat af Ruskin. Det er i selve det fysiske materiales alder, patinering og slid, at der knyt-
ter sig affektive kvaliteter; det er i mødet med det originale materiale, at mennesket kan få en oplevelse 
af tidens gang og herigennem en forbindelse til fortiden. Denne aldersværdi er imidlertid som beskrevet 
ikke et aspekt, der nævnes direkte i officiel dansk forvaltning af arkitektonisk kulturarv. 
177 Den strukturelle autenticitetsforståelse er dermed mere på linje med Viollet-le-Ducs opfattelse af hvad 
der var bærende for den arkitektoniske kulturarv. 
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 Kommunikativ autenticitet knytter sig derimod til bygningens fortælleværdi, til 
dens evne til at formidle såvel bygningens ophavsbetingelser som dens udvik-
ling gennem tiden. Dens funktion og ændringer skal kunne identificeres. Byg-
ningen skal være, hvad den udgiver sig for at være. Derfor bør nyere tilføjelser 
være identificerbare og ”aflæselige”. 

Som det vil fremgå nedenfor, er der imidlertid et andet aspekt ved et nutidigt au-
tenticitetsbegreb end det, der især lægger vægt på det ægte og originale. Det vil 
vise sig, at dette aspekt af mere oplevelsesmæssig karakter er væsentligt for at 
forstå karakteren af de aktuelle værdibaserede udviklingsprojekter i den almene 
boligkontekst.  

 

Det omstridte autenticitetsbegreb og den autentiske oplevelse  

For at forstå hvilken rolle autenticitet spiller i forbindelse med arkitektonisk kul-
turarv og herunder almene boligbyggerier, er det imidlertid nødvendigt også at 
forholde spørgsmålet til den bredere æstetiske og filosofiske diskussion af begre-
bet, som har kendetegnet vestlig kultur siden oplysningstiden178. Her har begrebet 
på én gang tematiseret en gennemgående værdsættelse af det oprindelige eller det 
umiddelbare, samtidig med at både selve begrebets indhold og de måder, som det 
har været efterstræbt på, har ændret og fortsat ændrer karakter.  

Filosof Jørgen Dehs har beskrevet autenticitetens indistinkte begrebsindhold med 
særligt hensyn til kunstbegrebet 179. Ifølge Dehs har autenticitetsbegrebet i nyere 
tid særligt udviklet sig fra overordnet at knytte sig til vores selvforståelse i 1950-
60erne til nu mere at være et spørgsmål om en kvalitet i det, som vi erfarer og 
møder i vores forbrug af både materielle goder og oplevelser180. Autenticitet op-
fattes udpræget som en kvalitet eller et forhold, der knytter sig til en oplevelse, et 
forbrug eller et produkt. Autenticitetsbegrebet kan referere til, at noget virkelig er, 
hvad det udgiver sig for at være. Men det kan også være gyldigt i kraft af erfarin-
gen af, at det, som opleves, svarer til forestillingen om en virkelighed eller noget 
originalt. 

Silverman præsenter en lignende tanke, når han hævder, at hvorvidt noget, der 
giver sig ud for at være fra 1400-tallet, nu også rent faktisk er det ikke er væsent-
ligt, når man taler om autenticitet indenfor kulturarv. Det autentiske bliver først 
vigtigt, når vi beskæftiger os med, hvordan kulturarven virker, medierer eller per-
former.  

                                                      
178 Jørgen Dehs, “Stikord til begrebet autenticitet”, Synsvinkler tidsskrift for nordisk litteratur og sprog, 
Svævende begreber, 17 (2008): 13. 
179 Jørgen Dehs, Det autentiske: Fortællinger om nutidens kunstbegreb (2012); Dehs, “Stikord til begrebet 
autenticitet”. 
180 Dehs, Det autentiske, 25. 
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Substansen eller selve materialet kan være et omdrejningspunkt; men dets origina-
litet er ikke nødvendigvis afgørende, da autenticiteten i højere grad tilskrives kul-
turarvens evne til at præstere, til at videreformidle og interagere som kulturarv i 
specifikke sammenhænge: 

“But, as soon as we ask how an object or place has functioned and why 
it is valued when deemed ‘genuine’, its materiality comes into play and 
its objective authenticity is transcended, opening up fertile new fields 
for critical enquiry. The key issue concerns the ‘work’ that heritage 
does in the particular circumstances in which it is enacted, thereby en-
tailing larger entangled spheres of discourse, performance negotiation, 
calculation and even sensory perception.”181 

Autenticitet betragtes således indenfor kulturarvsforskning som et dynamisk be-
greb, der knytter sig til det, der ovenfor er betegnet p e r f o r m a t i v i t e t , det vil 
sige den måde, den enkelte bygning formidler den værdsatte kulturarvsfortælling. 
Samtidig opfattes det som et aktiv til at legitimere valg og beslutninger vedrøren-
de forvaltningen af kulturarv. Ikke desto mindre er der, når der tales om arkitek-
tonisk kulturarv, stadigvæk et stort fokus på det autentiske som direkte knyttet til 
en bygnings oprindelighed. Som beskrevet indbefatter dette originale materialer, 
planløsninger samt den identificerbare udviklingshistorie i netop det fysiske. 
Hermed kan autenticitetsbegrebet, sådan som Dehs også påpeger182, gøres anven-
deligt: I henhold til det han kalder et ”ægtheds- eller originalcentreret begreb” kan 
der blive tale om et instrument til evaluering af en eftersøgt kvalitet i kraft af, at 
der er noget, som vi kan påvise og forsikre os om, er ”rigtigt”, ”ægte” og ikke 
forfalsket eller en kopi.  

Men udfordringen ligger imidlertid i, at det autentiske i æstetisk og kunstnerisk 
sammenhæng på tilfredsstillende vis kan knytte an til noget, der fremtræder auten-
tisk og dermed er tilstrækkeligt autentisk på trods af, at det måske ikke er originalen, 
men blot giver sig ud for at være. Eksempelvis kan levendegørelse af historiske 
begivenheder, som jo ikke er begivenheden selv, godt bevirke en autentisk ople-
velse af, hvordan en begivenhed engang udspillede sig. Her er tale om en anden 
autenticitetsforståelse end den, der i arkitektoniske kulturarvssammenhænge knyt-
ter sig til det oprindelige materiale, det ægte artefakt og det uforstyrrede, uændre-
de kulturmiljø. Der er snarere tale om, det Dehs definerer som det ”æstetisk brede 
autenticitetsbegreb”, der knytter sig til det, som føles rigtigt eller opleves sådan 
som det er og altid har været183.  

 

                                                      
181 Silverman, “Heritage and Authenticity”, 69. 
182 Dehs, “Stikord til begrebet autenticitet”, 7. 
183 Dehs, 7. 
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Denne erfarings- og oplevelsesbårne autenticitetsforståelse skubber til autentici-
tetsforståelsen, der ligger til grund for forvaltningen af den arkitektoniske kultur-
arv i Danmark184. Og denne fagligt anerkendte forståelse af autenticitet udfordres 
yderligere, når det kommer til bevaring af netop modernismens bygninger for 
eftertiden. Det problematiske i at skulle bevare såvel intentionen bag bygningerne 
som det originale materiale som en historisk kilde, viser sig i det paradoksale ved, 
at et sådant ønske strider mod selve intentionen bag deres opførelse og afsæt. 
Disse bygninger er netop resultatet af et arkitektonisk og idealistisk opgør med 
traditionen og den eksisterende og historisk funderede bygningstradition185. Mo-
dernismens bygninger blev ikke bygget med hensigt om uforgængelighed, og 
ydermere gør den anvendte byggeteknik det fysisk umuligt. Der har særligt været 
debat om netop autenticitet og bevaring af modernismens bygninger i kølvandet 
på etableringen af DOCOMOMO (International Committee for Documentation 
and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Move-
ment) i 1988186. Det skyldes også, at bevaringen af disse bygninger kræver dyre og 
vanskelige indgreb, som synes i direkte modsætning til bygningernes bagvedlig-
gende intention. Det var ofte hensynet til funktionalitet, der var styrende for 
formgivningen og opførelsen, og dermed også ønsket om rationalitet og rentabili-
tet i forhold til produktionsmetode og design. Der viser sig dermed et sammen-
stød mellem to b e v a r i n g s h o l d n i n g e r  i mødet med autenticitetsbegrebet: om 
man på den ene side ønsker at bevare og formidle den oprindelige intention bag 
bygningerne; eller om man på den anden side skal gøre alt for at fastholde det 
originale materiale gennem omstændelige og omkostningstunge bevaringsind-
greb187.  

 

Autenticitetens relevans i arkitektonisk kulturarv 

Forskningen i kulturarv samt etableringen af kategorien immateriel kulturarv har 
ligeledes udfordret forståelsen af ”autentisk kulturarv”, og denne udfordring gæl-
der også den fagligt anerkendte forståelse af autenticitet, som den er beskrevet i 
chartrerne omhandlende den materielle kulturarv188.  

Silverman argumenterer for, at autenticitetsbegrebet ikke desto mindre stadig er 
væsentligt indenfor forvaltningen og oplevelsen af kulturarv189, men at den fagligt 
anerkendte autenticitetsforståelse, der skulle knytte an til det originale objekt, det 
originale sted eller de oprindelige udøvere og brugsmønstre, i dag er i færd med at 
                                                      
184 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”. 
185 Bech-Danielsen, “Modernismens idealer: Kulturarv og spændetrøje”. 
186 International committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighborhoods of 
the modern movement. 
187 Heynen, “Questioning Authenticiy”. 
188 Smith, Uses of heritage; Silverman, “Heritage and Authenticity”; Heynen, “Questioning Authenticiy”.  
189 Silverman, “Heritage and Authenticity”, 84–85. 



 
 

120  

blive erstattet af en anden form for samtidig autenticitet (min oversættelse af contem-
porary authenticity).  

Den samtidige autenticitet refererer til det dynamiske sociale liv. Den opstår i og 
skaber menneskelig interaktion og er en drivkraft bag lokale, nationale og interna-
tionale kulturarvsrelaterede steder og tiltag, både når det kommer til turisme, 
brugsmønstre og til materiel og immateriel kulturarv. Med henvisning til forsk-
ning indenfor kulturarv og turisme finder Silverman det rigtigt, at sammenhængen 
mellem kulturarvsturisme og søgen efter det autentiske i højere grad skal vurderes 
ud fra en oplevet autenticitet og dermed et engagement i kulturarven end ud fra 
det forhold, at objektet eller stedet er autentisk i en materiel eller historisk hen-
seende190.  

Egede-Nissen stiller videre spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at lade autentici-
tetsvurderinger være af afgørende betydning i forvaltning og håndtering af arki-
tektonisk kulturarv. Han konkluderer, at selvom rekonstruktioner af fredede byg-
ninger betyder tab af materiel autenticitet (se også Del II.A.1) forstået som originalt 
materiale, så opvejes dette tab ved tilføjelsen eller genskabelsen af nye værdier af 
oplevelsesmæssig og symbolsk karakter, samt af at disse o p l e v e l s e s v æ r d i e r  
faktisk kan være mere robuste end den dokumentationsværdi, som tilskrives origi-
nalt materiale191.  

Der er efterhånden en udbredt forståelse af, at de værdier vi tillægger den arkitek-
toniske kulturarv i høj grad præges af vores egen tids samfundskulturelle og poli-
tiske forhold, af vores nutidige værdisæt og ikke mindst af de aktører, som rent 
faktisk værdisætter. Denne forståelse har samtidig medført en bevidsthed om, at 
den virkelighed vi oplever og erfarer i høj grad allerede er iscenesat af os selv. Det 
kan derfor også være vanskeligt at pege på, hvad der er reelt, mere ægte eller au-
tentisk end noget andet. Dehs påpeger i denne forbindelse, at når man i dag an-
vender autenticitetsbegrebet, er det for at orientere sig i vores konstruerede ver-
den og virkelighed i forhold til, hvad der er troværdigt og utroværdigt, snarere end 
det er et filosofisk spørgsmål192. 

Den udvidede og til stadighed skiftende forståelse af, hvordan det autentiske i den 
arkitektoniske kulturarv kan forstås og ikke mindst anvendes som retningsgivende 
redskab i bevaringen af arkitektoniske kulturarvsværdier, er derfor relevant at 
diskutere og forholde sig bevidst til. Dette gælder også, når omdrejningspunktet 
er bevaringsværdige og stadig funktionelle almene boliger. Spørgsmålet om, hvor-
vidt arkitektonisk kulturarv opfattes som og opleves som autentisk sættes på spid-
sen, når man skal søge at vurdere om det autentiske fortsat erfares efter en værdi-
baseret renovering, og i så fald, hvordan det viser sig.  

                                                      
190 Silverman, 77. 
191 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans, 293. 
192 Dehs, “Stikord til begrebet autenticitet”, 13. 



 
 

121 

REDSKAB: tre autenticitetsegenskaber 

Det redskab, der anvendes, når det kommer til vurderingen af opretholdelsen af 
en autentisk kulturarv i den aktuelle værdibaserede udvikling af almene boliger, 
forholder sig i første omgang til den ægtheds- og oprindeligheds-
autenticitetsforståelse, der er beskrevet indenfor den autoriserede kulturarvsdis-
kurs. Denne forståelse af autenticitet er kendetegnende for den officielle udpeg-
ning og forvaltning af arkitektonisk kulturarv herhjemme. Ydermere er denne 
autenticitetsforståelse afgørende for identificeringen af de almene boligers arki-
tektoniske kulturarvsværdier og fordringen om at disse opretholdes igennem re-
novering. 

I afhandlingens undersøgelser vil de tre autenticitetsegenskaber, som samlet ind-
befatter denne autenticitetsforståelse, dvs. materiel, kommunikativ og strukturel, blive 
anvendt som et sammenligningsgrundlag193. Ved hjælp af disse autenticitetsegen-
skaber bliver det muligt at evaluere, hvorledes resultatet af de aktuelle værdibase-
rede udviklingsprojekter performer i forhold til den fagligt anerkendte autentici-
tetsforståelse. Det vil sige, hvorvidt og hvordan de nye løsninger medvirker til at 
opretholde denne forståelse af en autentisk kulturarv. 

De tre autenticitetsegenskaber gør sig gældende som evalueringsredskab af flere 
grunde. For det første fordi opfattelsen af autenticitet som en kvalitet, der lige-
frem betinger arkitektonisk kulturarv som værdifuld, er udbredt indenfor fagligt 
anerkendt kulturarvsforvaltning og -bevaring194. Diskussionen af autenticitet i 
kulturarvs og bygningsbevaring har således ført til formuleringen af vægtige beva-
ringsteorier og -tilgange195. Men for det andet er de tre egenskaber vigtige for 
analysen, fordi der som beskrevet viser sig en bevægelse, også indenfor den fagligt 
autoriserede kulturarvsdiskurs, mod et udvidet eller et alternativt autenticitetsbe-
greb, hvor den autentiske oplevelse bliver omdrejningspunktet. De tre autentici-
tetsegenskaber gør det muligt at identificere, hvordan aktuelle bevaringsambitio-
ner synes at korrespondere med ægtheds- og oprindelighedsforståelsen, eller om 
der kan siges at være tale om et arbejde mod en alternativ autenticitetsoplevelse.  

Formålet med at evaluere med afsæt i det officielle, fagligt anerkendte autentici-
tetsbegreb er således ikke at definere rigtigt og forkert i forhold til forskellige 
autenticitetsforståelser og målsætningen om en autentisk arkitektonisk kulturarv. 
Målet er derimod at udfolde, hvorledes og hvornår særlige autenticitetsforståelser 
synes at gøre sig gældende i de undersøgte cases, samt hvilken betydning de har 
for de fysiske løsningers performativitet.  

 

                                                      
193 Disse autenticitetsegenskaber beskrives i Braae, Konvertering af ruinøse industrilandskaber, 239. 
194 Arrhenius, Fragile Monument, 140; Lemaire og Stovel, “The Nara Document on Authenticity”; Silver-
man, “Heritage and Authenticity”, 69; Riis, At håndtere det uhåndterbare. 
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6. Demokratisering af kulturarven 

Dette kapitel omhandler det fremsatte krav om en øget demokratisering af selve 
værdisætningen, udpegningen og varetagelsen af kulturarven. Det beskriver den 
samtidige bevægelse mod at anse kulturarv, dels som en proces, dels som et afsæt 
for udvikling snarere end som genstand for bevaring, sådan som det særligt ses 
indenfor New Heritage-forståelsen. Fremstillingen vedrører således både temaerne 
værdiers værdi, del/helhed og bevaring/udvikling. Fordringen om demokratisering af 
arkitektonisk kulturarv er væsentlig at belyse, eftersom den almene boligrenove-
ringskontekst og kravet om kulturarvshensyn i forbindelse med de almene bolig-
renoveringsprojekter på mange måder allerede er etableret som en ramme, hvori 
flere projektparter skal nå til enighed om sådan en ambition og dens prioritering. 
Dette forhold bliver behandlet nøjere i Del III, særligt i forbindelse med analy-
serne Kompromisser og Konflikter  

I forlængelse af demokratiseringsspørgsmålet beskrives i det følgende, hvordan 
såkaldte hybride fora i dele af kulturarvsforskningen anses som en mulig sikring af, 
at en bredere forståelse af kulturarv kan etableres i konkrete sammenhænge, samt 
hvorvidt sådanne fora kan tænkes relevante for værdibaseret udvikling af almene 
boliger. Sidst i afsnittet introduceres analysebegrebet kontrovers som en mulig må-
de at anskue uafklarede forhold som mulighedsrum for forhandling og kvalifice-
ring af fælles forståelser.  
 

Kulturarv som proces  

UNESCO forvalter fortsat kulturarv ud fra to typer af kulturarv: materielle objekter, 
der dækker over det fysiske, over steder og objekter, og immateriel kulturarv, der 
dækker over riter, sprog, brugsmønstre, håndværk og lignende. Trods denne for-
valtningsmæssige opdeling beskrives kulturarv imidlertid ofte som en forening af 
såvel fysiske objekter, steder og materialer. Ikke mindst beskrives kulturarv som 
noget, der er resultatet af den menneskelige interaktion med disse materielle ram-
mer. Kulturarv er i denne forståelse noget, der opstår i vores interaktion med 
hinanden, med vores omgivelser og objekter. Den opstår i kraft af vores nutidige 
forståelse, vores værdsættelse, vores bevidste ihukommelse og omgang med hin-
anden og med det fysiske miljø. Kulturarv er i dette perspektiv en social proces og 
ikke noget, der er latent og nødvendigvis iboende fysiske objekters originale mate-
riale. Harrison taler i denne forbindelse imidlertid for vigtigheden af de affektive 
kvaliteter, som kan knyttes til det materielle og taler for, at det er disse som, der 
bør være i centrum snarere end spørgsmål om repræsentationsprincipper 196. 

                                                      
196 Harrison, Heritage, 69. 
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Harrison beskriver med henvisning til Kevin Walsh begrebet ”heritagisation” eller 
kulturarvsficering 197. Kulturarvsficering er den proces, ved hvilken steder, objekter 
og lignende ændres fra at være primært funktionelle til også at være udstillingsob-
jekter eller repræsentationsobjekter. Ifølge Sjöholm er kulturarvsficering selve den 
proces, hvormed noget bliver gjort til kulturarv198. Sjöholm anvender også begre-
berne re-heritagisation og de-heritagisation og konkluderer, at kulturarvsficering 
kan dække over både genbekræftelse, addering til, genfortolkning og afvisning af 
allerede udpeget kulturarv199. Med denne forståelse bliver kulturarven til i selve 
værdsætningsprocessen.  

Harrison anser det moderne kulturarvsbegreb, forstået som det at skulle redde og 
bevare noget fjernt, forgangent og autentisk, som stående i opposition til et nyere 
og bredere kulturarvsbegreb, hvor kulturarv er en produktiv proces200. Kulturarv 
er i denne optik en kreativ, kontinuerlig produktion, hvor nutidige forståelser af 
objekter samles og sammensættes til nutidige kulturarvsfortællinger. Kulturarv er 
dermed resultatet af vores nutidige holdninger til fortiden, snarere end det er no-
get indlejret i objekter på forhånd201. Forståelsen af kulturarv som en kontinuerlig 
kreativ proces og den dermed følgende bevaringsforståelse udfordrer således den 
fagligt anerkendte og ekspertbårne praksis.  

Med forståelsen af kulturarv som noget, der bliver til i kraft af, at noget tillægges 
betydning202, og dermed ikke er noget, som eksisterer indlejret i objekter uaf-
hængigt af, om vi tillægger det værdier eller ej, bliver selve værdisætningsproces-
sen altafgørende. Den kritik, som rettes mod AHD og den fagligt anerkendte for-
ståelse af arkitektonisk kulturarv for at være ekspertdrevet, politisk eller bureau-
kratisk og dermed udemokratisk, bliver ikke mindre aktuel ved accepten af denne 
bredere kulturarvsforståelse. Kritikken af AHD er netop centreret om opgør mod 
den ekspertdominerede magt og ret til at udpege, definere og varetage en fælles 
historie203.  

Spørgsmålet om hvilke processer, metoder og tilgange der eventuelt skal erstatte 
eller supplere de etablerede og fagligt anerkendte, står imidlertid ubesvaret hen. 
Dermed vanskeliggøres diskussionen om værdiers værdi samt i det hele taget itale-
sættelsen og afvejningen af arkitektoniske kulturarvsværdier.  

 

                                                      
197 Harrison, Heritage, 69. 
198 Jennie Sjöholm, “Heritagisation, Re-Heritagisation and De-Heritagisation of Built Environments The 
Urban Transformation of Kiruna, Sweden” (Luleå University of Technology, 2016). 
199 Sjöholm. 
200 Harrison, Heritage, 227. 
201 Harrison, 14. 
202 Fairclough, “New heritage frontiers”; Smith, Uses of heritage; Harrison, “Beyond ‘Natural’ and ‘Cultur-
al’ Heritage”. 
203 Harrison, Heritage; Smith, Uses of heritage. 
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Af samme grund er der behov for, at aktører indenfor feltet aktivt positionerer sig 
i forhold til, hvad de opfatter som arkitektonisk kulturarv og dens formål, og her 
kan den i forvejen etablerede og fagligt anerkendte kulturforståelse, dens formål 
og redskaber tjene som udgangspunkter at positionere sig i forhold til. 

 

New heritage – en udvidelse af kulturarvsbegrebet 

Bevægelsen mod, at den oplevede og erfaringsbårne autenticitetsforståelse opnår 
større indpas i forbindelse med varetagelsen af arkitektonisk kulturarv, synes at 
stå i naturlig forlængelse af kritikken af den autoriserede kulturarvsdiskurs som 
tidligere beskrevet. Kritikken vedrører i særdeleshed, at den fagligt autoriserede 
kulturarvsforståelse repræsenterer et for snævert udsnit af befolkningen204, og der 
fordres i dag en højere grad af demokratisering af kulturarven, dens værdisætning 
og beslutningerne om dens rette varetagelse205.   

At kulturarv dels er en proces og dels bør demokratiseres for at blive et fælles 
afsæt, ligger til grund for tankesættet bag New Heritage. Denne tankegang udfol-
dedes i Council of Europes udgivelse Heritage and Beyond fra 2009, der blev udgivet 
i forlængelse af formuleringen af Faro Konventionen206. Under New Heritage-
paradigmet betragtes kulturarv som alt, hvad vi har arvet, som alt, hvad folk på 
mangfoldige måder værdsætter i en daglig praksis, og som vi på demokratisk vis 
kan tage stilling til. I takt hermed mindskes relevansen af statens involvering og 
officiel juridisk beskyttelse. Også ekspertvurderingerne mister en del af deres 
nødvendighed, ligesom især grundlaget for deres gyldighed udfordres.  

New Heritage står endvidere i modsætning til den fagligt anerkendte forståelse af, 
at værdien af arkitektonisk kulturarv består i bygningernes evne til bagudrettet at 
repræsentere historiske højdepunkter, sjældenheder eller en bestemt historisk ud-
vikling. I stedet anses kulturarven som en bred ressource, der kan anvendes frem-
adrettet, herunder også som et redskab i økonomisk forstand207. Samtidig er kul-
turarven et både alsidigt og ikke mindst lokalt forankret værktøj til at håndtere 
forandringer i vores omgivelser. Forståelsen af, at den arkitektoniske kulturarv i 
høj grad handler om fortællinger af national karakter, det vil sige nationalstaters 
udviklingshistorier, afvises som nødvendigvis gyldig, og kulturarven som et fælles 
gode efterlades åben for fortolkning. 

Sådan en forståelse af kulturarvsbegrebet indebærer imidlertid ikke, at alt nødven-
digvis er eller bør være kulturarv eller varetages som sådan. Tendensen til at ak-
kumulere objekter, vidnesbyrd, beviser, fotos, lyde med videre omtales gerne som 

                                                      
204 Harrison, Heritage; Smith, Uses of heritage. 
205 Fairclough, “New heritage frontiers”; N Fojut, “The philosophical, political and pragmatic roots of the 
convention” (2009), 13–22; Harrison, “Beyond ‘Natural’ and ‘Cultural’ Heritage”. 
206 The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. 
207 Fairclough, “New heritage frontiers”, 32. 
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en fare, da en overdreven kulturarvsficering bevirker, at alt bliver til ingenting; de 
enorme mængder af memorabilia kan medføre, at intet skiller sig ud208.  

Harrison taler derfor for, at det at værdsætte, italesætte og dermed skabe kulturarv 
ikke betyder, at alt har lige meget værdi; ligesom det omvendt heller ikke indebæ-
rer, at kun det bedste skal bevares. Pointen er derimod, at der aktivt og kontinuer-
ligt skal reflekteres over såvel diversiteten som nødvendigheden af kulturarv og 
kulturarvsfortællinger i udviklingen af vores nutidige samfund209. 

Trods det sympatiske og appellerende i denne tankegang er der stadig store ube-
svarede spørgsmål, som meget vel kan lede til de samme kritikpunkter, som New 
Heritage begrebet på sin vis er udviklet som et forsøg på at imødegå. For demo-
kratiske processer er ikke en garanti for beslutninger om det, der er bedst for 
flest, sandt, varieret eller inkluderende. Og selvom kritikken af fageksperternes 
enevælde indenfor kulturarvsområdet kan være berettiget, garanterer afvisningen 
af et fag, dets eksperter og teorier ikke, at der opstår en bedre og mere fair forstå-
else og varetagelse, som kan fungere som vores fælles base og identitetsklangbund 
i fremtiden.  

 

Fra bevaring til udvikling 

Set i et New Heritage perspektiv tager kulturarvsudpegning og -forvaltning en 
drejning fra at omhandle bevaring til at omhandle vores forhold til nutiden og 
fremtiden. Her forstås kulturarven som et reflekteret genbillede af fortidens vær-
dier, som skal være brugbar i vores nutidige selvforståelse, samt for hvad vi øn-
sker at bringe ind i fremtiden210. 

Med udvidelsen af kulturarvsbegrebet opfattes kulturarv i stigende grad som en 
ressource i og for udvikling211. Harrison argumenterer for, at vi kontinuerligt skal 
genskabe kulturarven igennem etableringen af kulturer i vores egen tid. Kultur-
arvsværdier skal være til debat og forhandling på en måde, hvor man bevidst af-
holder sig fra at falde tilbage til argumenter om, at tradition og historie i sig selv 
vejer tungest212. Her bliver bevaring og kulturarv ikke som to sider af samme sag, 

                                                      
208 Kristian Berg Nielsen og Arno Victor Nielsen, A, ”Historie eller erindring. Om genbrug af historien i en 
posthistorisk tid” (2007), 28  
209 Harrison, Heritage, 231. 
210 Harrison, 4. 
211 Realdania, Vores fælles skatkammer: Bygningsarven er penge værd, red. Frandsen (2015)); Thomas 
Sieverts, “Counteracting Acceleration and Abstraction, Fostering Emotion and Handling Ucertainties by 
Experiments. The Principle of Heritage-Preservations and Its Generalisation in the Anthroposcene” (2016); 
Fairclough, “New heritage frontiers”; Fojut, “The philosophical, political and pragmatic roots of the con-
vention”; Harrison, “Beyond ‘Natural’ and ‘Cultural’ Heritage”; Daniel Thérond, “Benefits and innovations 
of the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society” (2009), 9–
12. 
212 Harrison, Heritage, 231. 



 
 

126  

da kulturarv snarere ses som et grundlag for at videreudvikling med afsæt i nutidi-
ge forståelser.  

I den danske officielle opfattelse af, at kulturarv og særligt bygninger bedst beva-
res gennem en nutidig funktion, ses også en potentiel forskydning på linje med 
ovenstående. Som beskrevet er princippet om bevaring gennem brug allerede in-
tegreret i officiel dansk praksis og gør sig gældende i SLKSs bevaringsprincipper. 
Forskydningen viser sig især i New Heritage forestillingen af, at kulturarven, og 
følgelig også den arkitektoniske kulturarv, ikke nødvendigvis skal bevares i en 
restaureringsfaglig forstand, men derimod danne fundamentet for udvikling.  

Bevægelsen mod forvaltning af kulturarv som en brugbar udviklingsressource 
snarere end en skrøbelig, truet bevaringsgenstand fremgår blandt andet af et nyt 
nationalt anlagt værdisætningsprojekt ”Umistelige Kulturmiljøer i Danmarks 
Yderområder”. Her har fageksperter fra Arkitektskolen Aarhus i samarbejde med 
22 kommunale forvaltninger udviklet et nyt værdisætningsværktøj til at klassificere 
kulturmiljøer og deres udviklingspotentiale. Værktøjet Screening af Kulturmiljøer, 
SAK (se figur 16), er udviklet som et strategisk værktøj, der kombinerer værdisæt-
ningen af kulturmiljøernes kulturarvsværdier med samme værdiers potentiale som 
generatorer for vækst. Der er altså tale om, at man allerede i værdisætningen søger 
at identificere kulturarvsfortællinger, der kan danne afsæt for ny udvikling i selv-
samme kulturmiljø. Man søger dermed at koble det umistelige, kulturarvsværdierne, 
med en fremtidig udvikling, der skal sikre netop disse værdier. 

 

 

Figur 16. Værktøjet Screening af Kulturmiljøer, er udviklet på Arkitektskolen i Aarhus, som et strategisk 
værktøj, der kombinerer værdisætningen af kulturmiljøers kulturarvsværdier med samme værdiers poten-
tiale som generatorer for vækst. Figuren er taget fra http://aarch.dk/info/research/kulturmiljoer/om-sak/. 
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Det er fra projektets side en bevidst strategisk målsætning at forvandle identifice-
rede, stedbundne potentialer til aktive ressourcer, hvilket skal ske gennem brugen 
af SAK-metoden som et politisk dialogværktøj. De faglige eksperter udpeger kul-
turarvsmiljøernes værdier og tænker herefter i dialog med den kommunale for-
valtning disse værdier sammen med udviklingsstrategier for og udviklingspotentia-
ler i området213.  

Hermed er der tale om en væsentlig afvigelse fra SLKSs værdibeskrivelser og SA-
VE-registreringer, der principielt kun forholder sig til det fysisk eksisterende uden 
at skele til udviklingsønsker eller fremtidige behov (se Del I.2). SAK-metodens 
formål som strategisk dialogværktøj mellem fageksperter og politisk forvaltning 
åbner op for en mere tværfaglig diskussion af kulturarven, dens værdisætning og 
dermed dens fremtidige varetagelse. SAK-metoden kan derfor ses som et skridt på 
vejen mod den New Heritage-tanke, at forvaltning og varetagelse af kulturarv 
handler om hensigtsmæssig forandring snarere end beskyttelse af identificerede 
kulturarvsværdier.  

 

Hybride fora 

SAK-metoden er et eksempel på et forsøg på at definere kulturarvens vigtighed 
set i sammenhæng med et udviklingsperspektiv. Men det er også et forsøg på at 
etablere en bredere og alternativ værdisætningsproces, om end det nok er fagek-
sperterne, der er ansvarlige for afsættet for dialogen. Ikke desto mindre er der 
ingen etablerede modeller eller processer for, hvad næste skridt efter dette afsæt 
skal indebære. I det hele taget synes der ikke at foreligge etablerede modeller for, 
hvorledes kulturarven skal demokratiseres, hvordan det gøres hensigtsmæssigt, 
eller hvad demokratisering af kulturarven egentlig vil sige. 

Harrison peger imidlertid i en retning, når han foreslår en bevægelse mod ”dialo-
gical models of heritage and heritage decision-making”214. Harrison taler her for 
de effekter, der kan opstå i, hvad der indenfor ANT kaldes hybride fora (hybrid 
forums), betegnende, ikke for et nedsat forum med forskellige repræsentanter, 
men for det, der opstår i en åben diskurs eller debat mellem forskellige grupperin-
ger og individer215. Et eksempel herpå kunne være, når aktører med forskellige 
dagsordner på forskellige tidspunkter melder sig ind i debatten om udviklingen af 
eksempelvis et byområde216. Af samme grund kan kontroverser også forstås som 
udgangspunkter for at nå til fælles forståelser i et netværk konstitueret af såvel 
                                                      
213 Oplæg om projektet af projektleder Simon Ostenfeld, professor Mogens Morgen m.fl. Restaurerings-
seminar i Århus 2017 samt seminar i Research Lab 1, 2016. 
214 Harrison, “Beyond ‘Natural’ and ‘Cultural’ Heritage”. 
215 Michel Callon, Pierre Lascoumes, og Yannick Barthe, Acting in an Uncertain World: An Essay on Tech-
nical Democracy (2009). 
216 Callon, Lascoumes og Barthe. 
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fagfolk og lægmand som borgere og politikere; et netværk af forskellige gruppe-
ringer, der ud fra hver deres værdisæt, normer og forestillinger, kan komme, må-
ske ikke til enighed, men kan nå en fælles forståelse for, hvad der kendetegner en 
nutidig kulturarvsforståelse: 

“However, dialogical models of heritage and heritage decision-making 
also provide a way of making more productive use of this sense of un-
certainty, through foregrounding controversy and crisis as the very 
crucibles within which the ideal collectives to make appropriate deci-
sions about particular critical issues are formed.”217 

Denne tilgang til at skabe et fælles ståsted for varetagelsen af arkitektonisk kultur-
arv er interessant af flere grunde. For det første udfordres ekspertvurderinger, 
idet de sidestilles med andres gruppers meninger omkring et emne, der traditionelt 
set opfattes som utilgængeligt uden at være genstand for et selvstændigt fagfelt. 
For det andet peges der mod en løsningsmodel, som for så vidt ikke er utænkelig i 
netop den almene renoveringskontekst. Her er projektorganisationen på forhånd 
baseret på at nå til enighed mellem tre beslutningsdygtige parter bestående af så-
vel fagfolk som lægmand. I de almene renoveringsprojekter er det at nå til enighed 
om forestående udfordringer hele grunden til, at man er samlet.  

Det interessante ved promoveringen af kulturarv som et fælles afsæt for foran-
dring snarere end bevaring er, at det bliver et spørgsmål om reflekteret italesættel-
se af positioneringer for at nå frem til en fælles medieret kulturarvsforståelse. 
Dermed bliver kulturarvsforståelsen integreret med nutidige værdispørgsmål og 
dagsordner som bæredygtighed, politiske holdninger såvel som sociale og økono-
miske spørgsmål218. Med denne forståelse følger dog mange ubesvarede spørgs-
mål, særligt om hvordan sådanne beslutningsprocesser etableres på en tilfredsstil-
lende måde, samt hvorvidt de kan anses som garant for at der træffes hensigts-
mæssige beslutninger. En demokratisk identificering af kulturarven kan måske 
være et værdifuldt afsæt, men giver ikke i sig selv svar på hvilke veje der er rigtige 
gå. Alligevel kan uafklarede spørgsmål omkring kulturarvens betydning, formål og 
prioritering anses som netop det mulighedsrum, inden for hvilket der kan skabes 
nye typer af kulturarvsforståelser. 

 

                                                      
217 Harrison, Heritage, 230. 
218 Harrison, 4. 



 
 

129 

 

BEGREB: kontroverser som mulighedsrum 

Det sidste begreb, der anvendes som analytisk redskab i afhandlingens undersø-
gelser, er kontroverser, mere præcist den anskuelse, at kontroverser kan vise sig 
som lejligheden til nå fælles forståelser på tværs af individer, faggrupper, ønsker 
og behov. Kontroversbegrebet anvendes indenfor ANT-feltet i analysesammen-
hænge og udfoldes yderligere i Del III.B1. Begrebet fremhæves imidlertid også 
her, da New Heritage-tankegangen uvægerligt må medføre kontinuerlige kampe, 
diskussioner og forhandlinger angående, hvis forståelse der i sidste ende primært 
bæres frem i et værdibaseret udviklingsprojekt som dem, der analyseres her. De-
mokratiske processer betyder som bekendt ikke nødvendigvis, at alle høres eller 
føler, at deres behov indfris. Men kontroversbegrebet indebærer ikke nødvendig-
vis konflikt, men blot at det erkendes at være vanskeligt at nå til enighed om uaf-
klarede spørgsmål samtidig med, at ønsket om en mulig enighed opretholdes. Af 
samme grund er det et brugbart begreb i afhandlingens undersøgelser af, hvordan 
arbejdet med at nå til fælles forståelser finder sted på tværs af dagsordner, fag og 
roller i de undersøgte cases.  
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7. Opsummering på feltet arkitektonisk kulturarv 

De ovenstående kapitler har haft til formål at indkredse relevante aspekter af det 
essentielt omstridte arkitektoniske kulturarvsbegreb samt at formulere et begrebs-
apparat til brug for afhandlingens undersøgelser og analyser. Helt centralt viser 
sig erkendelsen af, at kulturarven bliver til i den proces, hvori den tillægges be-
tydning. For at kunne sige noget om udfordringerne i og resultaterne af de aktuel-
le værdibaserede boligudviklingsprojekter er det således væsentligt at gøre sig 
klart, hvem der værdisætter hvad, på baggrund af hvilken forståelse, samt med 
hvilket formål. For at kunne spørge til, hvordan disse forhold er på spil i og har 
konsekvens for de analyserede cases er der etableret to redskaber og fire begreber: 

a) Begrebet det fælles gode er en antagelse, som afhandlingens analyser både tager 
afsæt i og undersøger karakteren af. Det fælles gode angår, at der deles nogle 
fundamentale humane værdier samt i forlængelse heraf, at også den etablerede 
forestilling om opretholdelsen af kulturarv, og herunder arkitektonisk kultur-
arv, er integreret i den praktiske forestilling om et fælles gode. 

b) Begrebet den fagligt anerkendte kulturarvsforståelse og bevaringspraksis dækker 
over både den internationalt og bredt, fagligt accepterede tilgang, bevaringste-
ori og -praksis, der deles af fagfolk og eksperter beskæftiget med arkitektoni-
ske kulturarv. Delvist overlappende med denne forståelse anvendes betegnel-
sen officiel/officielle (og fagligt anerkendte), der specifikt henviser til den 
danske autoritative og stadfæstede måde at forvalte den arkitektoniske kultur-
arv på med afsæt i officielle metoder, principper, regulativer, vejledninger, 
lovgivninger og forvaltningspraksisser. Det er centralt at have belyst de offici-
elle værdikategorier og værdisætningsmetoder og kulturarvsforståelsen de ud-
springer af, da fagsproget er konstituerende for, hvad der tillægges værdi samt 
fordrer en særegen varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv. Af samme 
grund er gennemsigtighed i værdisætningsprocessen afgørende for en hen-
sigtsmæssig dialog om, hvorvidt beslutningerne kan drages i tvivl og på grund-
lag af hvilke forhold. 

c) En udvidet værdiskematik er udviklet som et redskab til brug for den kritiske 
undersøgelse af, hvilke værdiforståelser der aktuelt viser sig afgørende for den 
værdibaserede ambition. Værdiskematikken anvendes som evaluerings- og 
diskussionsværktøj i et forsøg på at klargøre de grundlæggende værdiforståel-
ser, deres forskelle og sammenhænge, som de kommer til udtryk i de enkelte 
cases. 

d) Bevaringens performativitet er også formuleret som et begreb, der anvendes analy-
tisk i undersøgelserne af resultaterne af de aktuelle værdibaserede projekter, 
samt af det bevaringsbegreb, som synes at gøre sig gældende i den almene bo-
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ligrenoveringskontekst. Med identificeringen af dette bevaringsbegreb bliver 
det muligt at pege på, hvad man i denne kontekst aktuelt føler sig forpligtiget 
til at varetage som arkitektonisk kulturarv.   

e) For at kunne sige noget om karakteren af det aktuelle bevaringsbegreb anven-
des redskabet tre autenticitetsegenskaber som et analytisk sammenligningsgrund-
lag med udgangspunkt i den fagligt anerkendte kulturarvsforståelse- og beva-
ringspraksis. Den særlige autenticitetsforståelse, der følger med denne forstå-
else og praksis, viser sig aktuelt afgørende for den officielle udpegning af de 
almene boligers arkitektoniske kulturarvsværdier, og den er dermed ofte im-
plicit til stede i fordringen om, at disse opretholdes igennem renovering. For-
målet med en evaluering med udgangspunkt i det officielle, fagligt anerkendte 
autenticitetsbegreb er at belyse, hvorledes og hvornår særlige autenticitetsfor-
ståelser synes at gøre sig gældende i de undersøgte cases, samt hvilken betyd-
ning de har for de fysiske løsningers performativet. Hensigten er imidlertid 
ikke at udpege, hvorledes den performative karakter er rigtig eller forkert. 

f) Endelig er begrebet kontroverser som mulighedsrum beskrevet som et analytisk 
værktøj, der anskuer uafklarede spørgsmål vedrørende den arkitektoniske kul-
turarvs værdi, prioritering og varetagelse som generatorer, der muliggør etab-
lering af fælles værdiforståelser, om end disse indbefatter kompromisser eller 
er midlertidige.  

New Heritage-tankesættet indgår i afhandlingen som en modsætning til den offici-
elle, fagligt anerkende kulturarvsforståelse, og dette på trods af, at den kan siges 
at være en videreudvikling netop heraf. New Heritage-begrebet er ikke slået igen-
nem i Danmark, der heller ikke har ratificeret Faro Konventionen. New Heritage-
idealerne om demokratisering af kulturarven og forkastelsen af selve bevarings-
tanken anvendes i afhandlingen som en yderpol, hvormed der kan spørges til den 
aktuelle praksis.  

I sidste ende handler det om at opleve ejerskab til kulturarven og dens varetagel-
se. Selve processen, hvorigennem der nås til enighed om de almene boligrenove-
ringsprojekter, er dermed af stor vigtighed. Som Fink har fremført, kan der tales 
om saglige vurderinger af værdi, såfremt det er eksplicit fastslået, hvad det er for 
en egenskab værdien, der vurderes, repræsenterer219. Derfor kan selve værdisæt-
ningsprocessen være nøglen til at vurdere om en værdibaseret udvikling kan siges 
at være hensigtsmæssig. Det handler grundlæggende om, hvilken proces man sup-
plerer eller erstatter fagekspertisens metoder med i bevaringsspørgsmål, ikke nød-
vendigvis om en forkastelse af faglige argumenter og forståelser.  

                                                      
219 Hans Fink, “Elementer af en almen værditeori - med et vist henblik på æstetik og kulturpolitisk evalue-
ring” (2002). 
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Endvidere anvendes Riegls overordnede værdiforståelser i et forsøg på at åbne for 
diskussionen om forståelsen af arkitektonisk kulturarv, dens værdier og hensigts-
mæssige mediering i de undersøgte cases. De grundlæggende værdiforståelse 
m i n d e v æ r d i e r , n u t i d s v æ r d i e r , e k s p e r t v æ r d i e r  og o p l e v e l s e s v æ r d i e r  
udgør en overordnet ramme, som de øvrige værdisæt kan orienteres i forhold til. 
Hertil bringes autenticitetsbegrebet i spil for at forstå eventuelle forskydninger, 
afvigelser og ligheder mellem den aktuelle værdibaserede praksis og den autorise-
rede kulturarvsdiskurs. Autenticitetsbegrebet anvendes i Del III som analysered-
skab i den deskriptive analyse af, hvordan aktuelle almene renoveringsprojekter 
søger at formidle de identificerede arkitektoniske kulturarvsværdier videre i de nye 
arkitektoniske løsninger.  

En perspektivering i forhold til grundlæggende forskelle i værdiforståelser synes 
særlig relevant i de almene boligrenoveringssager. Til dels fordi der her er tale om 
projekter influeret af økonomiske interesser, boligpolitiske dagsordner og strate-
gier i et komplekst rammeværk med flere beslutningsdygtige parter. Men også 
fordi den fagligt anerkendte bevaringsagenda aldrig er selve afsættet for projek-
terne, men en dagsorden som skal integreres i de øvrige, hvilket vil blive belyst i 
de Del II og Del III. 
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DEL II 

DEN ALMENE 

RENOVERINGSKONTEKST 
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For at kunne forstå og spørge kritisk til den aktuelle værdibaserede udvikling af de 
eksisterende almene boliger er det nødvendigt at danne sig et begreb om betingel-
serne for og fordringerne til denne praksis samt disses bagvedliggende større stra-
tegiske linjer, lovmæssige og regulatoriske forhold. I Del II præsenteres derfor to 
redegørelser, som skal belyse karakteren af den eksisterende almene boligmasse, 
de aktuelle udfordringer bygningsmassen aktuelt vurderes at stå overfor, samt de 
regulatoriske, projektorganisatoriske og projektudviklingsmæssige betingelser, 
som projekterne mødes med. 

A. Redegørelsen Rammeværket omhandler de forhold i den almene boligsektor, 
der sammen tegner rammen om de støtteberettigede almene boligrenoverings-
projekter.  

B. I redegørelsen Almene boliger som arkitektonisk kulturarv beskrives, hvilke 
specifikke arkitektoniske kulturarvsværdier de almene boligbebyggelser tillæg-
ges med udgangspunkt i kortlægningen i Rammer for Udvikling samt i toneangi-
vende udgivelser og kampagner.  

Redegørelserne er centrale for såvel udførelsen som forståelsen af de efterfølgen-
de analyser, da det netop er i mødet mellem den officielle, fagligt anerkendte be-
varingsteori og -praksis og den almene renoveringskontekst, at den aktuelle vær-
dibaserede udvikling skal indfri hensynet til både bevaring og fornyelse. 
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A. Rammeværket 

Nærværende redegørelse Rammeværket er udarbejdet på baggrund af officielle 
kilder, regulativer, lovgivninger og vejledninger samt på baggrund af interne do-
kumenter fra Landsbyggefonden. Endvidere bygger redegørelsen på interviews for 
at kunne belyse den daglige forvaltningspraksis, som ikke kan læses ud fra vejled-
ninger, regulativer og notater. Informanterne er sekretariatschefen og ansatte i 
Landsbyggefonden Byggeteknisk Funktion, otte kommunalt ansatte og to projekt-
ledere (forretningsførere) i boligorganisationer (se liste bagerst i afhandlingen). 
De samme interview udgør vigtige kilder i mine analyser i DEL III, men i nærvæ-
rende kapitel indgår interviewsvar, som er vurderet relevante for at forstå det al-
mene renoveringsrammeværk, som værdibaserede almene renoveringsprojekter 
aktuelt må forholde sig til for at realiseres. 

I redegørelsen gives indledningsvist en kort karakteristik af de eksisterende alme-
ne boligbebyggelser opført før 1975 samt af de mennesker, som bor i dem. Efter-
følgende beskrives Landsbyggefondens formål og organisation samt renoverings-
støtteordningen og hvorledes den forvaltes i praksis. Der gøres også rede for ka-
rakteren af de udfordringer, som bygningsmassen aktuelt vurderes at stå overfor 
og de gængse løsningsmodeller, som anvendes i forbindelse med renovering i 
denne kontekst. Slutteligt gives en kort opsummerende beskrivelse af hvilke for-
hold, der er af vigtighed for afhandlingens øvrige undersøgelser.  
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1. Den almene boligmasse 

De almene boligbebyggelser er opført med offentlig støtte og skal drives ikke 
kommercielt. Det vil sige, at boligforeningen og den boligorganisation den tilhø-
rer ikke må tjene penge på deres virksomhed. Derfor skal huslejen justeres i for-
hold til de reelle omkostninger og regnskabet helst være i nul.  

Den almene boligsektors udviklingshistorie kan siges at have sin begyndelse i 
1880’erne220. Lige fra sektorens egentlige etablering har målet været at tilvejebrin-
ge gode, betalelige boliger til alle. Igennem tiden har midlerne til at nå denne mål-
sætning ændret sig i takt med de politiske dagsordner og samfundsstrømninger. 
Men den almene boligsektor har ikke kun været påvirket af disse skift, den har 
også haft en aktiv og prægende rolle i samme boligpolitiske udvikling221.  

I dag sker udviklingen af den danske almene boligsektor, forvaltning, vedligehold, 
regulering og funktionelle brug i et samspil mellem lejere, boligorganisationer, 
administratorer og kommuner, staten og Landsbyggefonden. Den tidligere leder af 
Det Konservative Folkeparti, Hans Engell, skriver i sin tekst "Almene boliger - en 
vigtig del af den danske model”, at velfærdsstatens tilstand kan aflæses i forholde-
ne i den almene boligsektor på parametre som arbejdsløshed, familiestrukturer, 
kriminalitet og lignende statistikker. Ifølge Engell skyldes den brede politiske op-
bakning til sektorens opretholdelse netop dens uundværlighed, da det er de alme-
ne boliger, der først og fremmest løfter den danske boligsociale opgave222. Endvi-
dere har reguleringen af såvel nyopførelsen af nye almene boliger samt renoverin-
gen af de eksisterende desuden været, og er forsat, et vigtigt politisk værktøj i 
forsøget på at stabilisere væksten og mængden af arbejdspladser i byggesektoren. 

Rent fysisk udgør de eksisterende 548.926 almene boliger 20,6 % af de danske 
husstande og huser 1/6 af den danske befolkning223. Boligmassen er inddelt i tre 
typer almene boliger: ungdomsboliger, ældreboliger og familieboliger. Genstanden 
i denne afhandling er imidlertid kun etagefamilieboligerne opført frem til 1974. 

                                                      
220 I 1887 kom den første lov om alment støttet byggeri. Der henvises imidlertid gerne til Lægeforeningens 
Boliger, eller Brumleby, på Østerbro fra 1853 som den første danske lejeboligbebyggelse af almen karak-
ter, da den blev opført uden kommercielt sigte af lægeforeningen til beboere ramt af koleraepidemien.  
221 For en mere detaljeret beskrivelse se evt. Lind og Møller, FolkeBolig. BoligFolk: Politik og praksis i 
boligbevægelsens historie, Boligselskabernes Landsforening (1994); Lind Larsen og Riis Larsen, I medgang 
og modgang: Dansk byggeri og den danske velfærdsstat 1945 – 2007 (2007); Rosenberg Bendsen, Rammer 
for udvikling: almene boligbebyggelsers bevaringsværdier (Landsbyggefonden, 2017); Buhl, Foreningen 
Socialt Boligbyggeri. 1933-1941, Foreningen Socialt Boligbyggeri (1986).  
222 Jannie Rosenberg Bendsen (red.), Danmarks almene boliger (2012), 6. 
223 Landsbyggefonden, “Beboere i den almene boligsektor 2017”. 
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Figur 17. Karakteristik af bygningsmassen. I diagrammet illustreres fordelingen af alle de almene husstande i forhold 
til opførelsesår, etagehøjde og størrelsen på boligerne. Eksempelvis udgør boligerne opført mellem 1959-1974 hele 
29%. Diagrammet er lavet på baggrund af tal fra Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri, 
Landsbyggefonden, 2014. Procentdele under 0,5% ift. tæt/lav og etagebolig fordeling er lagt sammen i diagrammet. 
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I rapporten ”Nye udfordringer for det almene boligbyggeri” fra 2014 præsenteres 
de eksisterende boliger i en række statistikker baseret på tal fra Danmarks Stati-
stiks BBR-register. Af statistikkerne kan det læses, at omkring 58% af de danske 
almene boliger er opført før 1974, og heraf er 49,7% opført mellem 1945-74. De 
37% af alle almene boliger opført frem til 2012 ligger i hovedstadsområdet. Om-
kring 20% ligger i henholdsvis Midtjylland og Syddanmark, mens de resterende af 
boligerne er fordelt med 13,1% på det øvrige Sjælland og knap 9% i Nordjyl-
land224. 70,2 % af de almene boliger er etagebebyggelser, heraf er næsten de 50% 
på 2-3 etager. Langt de fleste bebyggelser, nemlig 73,8%, er opført med mursten 
som facademateriale, mens kun 20,7% har beton som facademateriale225. Man 
kan derfor give en lidt grovkornet opsummering af de eksisterende almene boliger 
ved at sige, at langt størstedelen af de eksisterende almene boliger er 2-3 etagers 
murede bebyggelser. Størstedelen er opført før 1974 og beliggende i hovedstads-
området. Der er selvfølgelig andre forskelle og ligheder, der kendetegner bebyg-
gelserne og særligt knytter sig til den tidsperiode, som de er opført i. 

 

Etageboliger opført fra 1910-1945 

De almene boligbebyggelser fra slutningen af 1910’erne og frem til 1945 repræ-
senterer flere arkitektoniske stilarter fra nationalromantik, nybarok, nyklassicisme 
og funktionalisme226. Fælles for etageboligbebyggelserne fra denne periode er 
imidlertid, at de fleste ligger centralt i de større byer i dag, da de blev opført tæt 
på de gamle bykerner. De tidligste bebyggelser er opført som karrébebyggelser, 
men få er også opført som mindre enheder. I løbet af perioden blev karréstruktu-
rerne gradvist større og deres gårdrum anlagt uden de mange baghuse. Efterhån-
den blev karréstrukturen gradvist åbnet op og viderebearbejdet til eksempelvis 
kambebyggelser og siden stokbebyggelser i løbet af 1920’erne og 1930’erne (se 
Figur 18). Samtidig blev opholdsrum og siden også bygningskroppene orienteret 
efter sollyset. Fra slutningen af 20’erne blev altanerne udbredt, i første omgang 
som brandredningsforanstaltninger og senere med henblik på ophold. Bygninger-
ne er fuldmurede, nogle er pudsede og lejlighederne er forholdsvis små, da 50% er 
boligerne er mellem 40 og 79 kvm (se også Figur 17). De fleste af lejlighederne fra 
perioden har eget køkken og bad. 

                                                      
224 Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri (2014), 109.  
225 Arkitema Architects, 106–7. 
226 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 38. 
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Foto 6. Eksempler på almene boligbyggerier fra perioden 1910-45. 

 



 
 

140  

Etageboliger opført 1946-59 

I den efterfølgende periode blev de fleste bebyggelser opført lige udenfor de gam-
le bykerner. Disse områder betragtes imidlertid i dag som værende bynære. Der 
var en stor stigning i opførelsen af boliger på grund af en omfattende boligman-
gel, og hele 90% af periodens boligbyggeri blev opført med statslån227. Langt stør-
stedelen af bebyggelserne fra perioden er muret og i to til tre etager. I tiden lige 
efter krigen var ressourcer og materialer sparsomme, og bebyggelserne fra denne 
periode er sparsomt detaljeret. De håndværksopførte murede bebyggelser blev i 
løbet af perioden i stigende grad kombineret med præfabrikerede elementer i be-
ton, og de første forsøg på at industrialisere byggeriet gav sig udslag i de tidligste 
montagebebyggelser fra midt 1950’erne og frem. Der blev eksperimenteret med 
nye materialer og byggemetoder. De murede bebyggelser betegnes i dag som op-
ført i den funktionelle tradition, kendetegnet af et øget fokus på brug af lokale 
materialer og traditionel byggeskik i et moderne formsprog. Fokus på tilvejebrin-
gelse af lys, luft og fælles grønne områder fortsatte i denne periode, og parkbe-
byggelser afløste efterhånden de mere regulære stokbebyggelser. Der skete her en 
markant ændring fra de forudgående års mere stringente bebyggelsesplaner, hvil-
ket er illustreret i figur 18, der viser udviklingen i de dominerende boligbebyggel-
sestypologier i perioden fra 1900 til medio 1970’erne. 

Periodens bebyggelser er gerne opført med altaner, karnapper, affaldsskakte og 
fælles faciliteter. Lejlighedsplaner blev tilpasset den påtænkte daglige brug af lej-
lighederne. Dette viste sig blandt andet i udbredt brug af møbleringsplaner, der 
blev udslagsgivende for dimensionering af de enkelte rum. Særligt køkkenindret-
ning blev videreudviklet fra den tidligere periode. Lige over halvdelen af lejlighe-
derne fra denne periode er på 60-79 kvm, mens hele 28,1% af lejlighederne er 
mellem 80-99 kvm. 

                                                      
227 Claus Bech-Danielsen, Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser: Evaluering af ti renoveringer 
med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed (2011), 13. 

Figur 18. Typologiudvikling. De almene etageboligbebyggelser ændrede sig typologisk i løbet af 1900-tallet; fra karréer med tæt 
bebyggede baggårde, til storkarréen, åbningen af karréen, til kam- og stokbebyggelser i flere varianter, til parkbebyggelserne, 
punkthusene, kransporsbyggerierne og tæt-lav-bebyggelserne i begyndelserne af 1970’erne. Målestoksforholdet brugt til diagram-
met er det samme typologierne imellem, hvorved man får fornemmelsen af størrelsen af de enkelte typologiers typiske fodaftryk. 
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Foto 7. Eksempler på almene boligbyggerier fra perioden 1945-59. 
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Etageboliger opført 1959-74 

Fra 1960 blev de almene boliger opført som montagebyggeri i store bebyggelses-
planer i forstæderne udenfor de større byer. Anvendelse af præfabrikerede kon-
struktioner og elementer skyldtes Montagecirkulæret fra 1960, der fordrede, at 
boligbebyggelser skulle opføres af præfabrikerede elementer for at kunne få stats-
støtte. Grundet tilpasningen til produktions- og opførelsesforhold fik de store 
boligplaner igen et mere retlinet præg med mange gentagelser, de såkaldte ”kran-
sporsbebyggelser”. Bebyggelsernes formgivning skulle tilpasses de præfabrikerede 
moduler, og dekorative elementer var sparsomme. Bygningskroppene var dybere 
end tidligere, og de stod ofte i de rene betonkonstruktioner uden øvrig facadebe-
klædning228. Lejlighederne varierede i størrelse, men i forhold til den tidligere pe-
riode var der nu et langt større udbud af store lejligheder, også på over 100 kvm. I 
slutningen af perioden skød de første store tæt/lave montagebebyggelser frem, 
hvor der i modsætning til 1960’ernes kransporsbebyggelser blev arbejdet med 
mere variation i såvel bebyggelsesplaner, formsprog som dekoration i form af 
detaljering og materialesammensætning.  

Samlet set viser almene boligbebyggelser opført fra begyndelsen af 1900-tallet til 
1974 en udvikling, som tegner sig i såvel deres placering, bebyggelsesplaner og 
bygningstypologier som i byggeteknik og materialebrug. Men der er også en for-
skel i lejlighedernes indretning, særligt når det gælder dimensioneringen af de en-
kelte rum. Hvor de præindustrialiserede boligbyggerier er dimensioneret efter en 
særlig tiltænkt funktion, eksempelvis et kammer med plads til en enkeltmandsseng 
og et skab, er rumdimensionerne i det industrialiserede boligbyggeri i højere grad 
resultatet af modul- og produktionshensyn. Endelig er der en udvikling i typen af 
fællesfaciliteter og i brugen af fællesfaciliteter. Særligt karakteristisk viser udvik-
lingen sig eksempelvis i et element som altanen. Altanen var oprindeligt først og 
fremmest en sikkerhedsforanstaltning i forhold til brand. Senere var altanen et 
funktionelt aktiv til tøjtørring og opbevaring af madvarer. I dag er den primært et 
rekreativt areal, hvor der gerne skal være plads til planter, bord, stole og solseng. 
Fælles for alle bebyggelserne er imidlertid formålet bag deres opførelse; at etable-
re gode, betalelige boliger som skulle være tilgængelige for alle.  

 

 

                                                      
228 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 64. 
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Foto 8. Eksempler på almene boligbyggerier fra perioden 1960-74. 
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Beboerne i de almene boliger 

Landsbyggefondens beboerstatistik ”Beboere i den almene boligsektor 2017” ud-
givet i november samme år blev lanceret med følgende opsummering på Lands-
byggefondens hjemmeside:  

” … 979.770 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i 
den almene boligsektor pr. 1. januar 2017. Den gennemsnitlige hus-
standsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre 
end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet 
ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolknin-
gen. Endvidere er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lave-
re i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.” 

Ifølge statistikken er de 20,6% af Danmarks 548.926 husstande at finde i den al-
mene boligmasse229. Heraf består 66,5 % af en enkelt beboer (evt. med børn) mod 
38,6% i resten af landet.  

Kun 10% af de almene husstande har fire eller flere beboere. De enlige kvinder 
udgør næsten 41% af samtlige almene husstande.  

34% af beboerne i alderen 18-64 år i den almene sektor er forsørget af det offent-
lige mod 11% af resten af befolkningen. 41% af beboerne er forventeligt uden for 
arbejdsmarkedet, da de er under 18 eller over 65 år.  

29.1% af beboerne i den almene boligsektor er indvandrere eller efterkommere af 
indvandrere, mens tallet er 9,6% for resten af landet.  

Uddannelsesniveauet er lavere blandt beboerne i den almene boligsektor end i 
resten af landet, og den gennemsnitlige personlige indkomst i den almene bolig-
sektor er 30% mindre end for den øvrige befolkning. Selve husstandsindkomsten i 
den almene boligsektor er 41% mindre end i resten af de danske husstande.  

Tallene varierer selvfølgelig fra kommune til kommune og fra boligafdeling til 
boligafdeling. Men overordnet tegner statistikken et billede af beboerne i den 
almene boligsektor, som havende en lavere indkomst og lavere uddannelse, samt 
at der er halvt så mange samboende par med børn i de almene boliger i forhold til 
den resterende danske boligmasse (se også tabel 7).  

Aldersfordelingen svarer i øvrigt nogenlunde overens mellem den almene bolig-
sektor og resten af landet. 

 

                                                      
229 Landsbyggefonden, “Beboere i den almene boligsektor 2017”. 
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Emne I det almene  I resten af landet 

Antal beboere 979.770 4.768.999 

Gennemsnitlig husstandsstørrelse 1,8 personer 2,2 personer 

Gennemsnitlig husstandsindkomst for personer fra 15 år (2015) 344.047 kr. 582.972 kr. 

Enlige voksne (med og uden børn) 66,5% 38,6% 

Enlige kvinder (med og uden børn) 40,9% 21,2 % 

Har indvandrerbaggrund 29,1% 9,6 % 

Offentligt forsørget 34% 11% 

Par med børn 10,8% 22,8% 

I arbejde (af beboere mellem 18 og 64 år) 53% 77% 

Tabel 7. Beboerstatistik for beboere i den almene boligsektor og i resten af boligmassen. Overordnet har 
beboerne i den almene boligsektor, lavere indkomst og lavere uddannelse end i resten af landet.       Endvi-
dere er der halvt så mange samboende par med børn i de almene boliger i forhold til den resterende dan-
ske boligmasse. 
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2.  Landsbyggefonden 

Landsbyggefonden (LBF) er stiftet af de almene boligorganisationer som en selv-
ejende institution nedsat ved lov i 1967230. Dens formål er at fremme det almene 
byggeris selvfinansiering, hvilket er stadfæstet i Almenboligloven og i fondens 
vedtægter231. Bagvedliggende for den almene boligsektor er velfærdsstatsidealet, 
og her mere specifikt varetagelsen af boligopgaven at sikre boligtilbud til alle uan-
set baggrund, uddannelse, status og indkomst232. I den seneste boligaftale fra 
2014, der gælder frem til ultimo 2018, står således:  

”Den almene boligsektor har til formål at stille boliger til rådighed til 
en pris, der er til at betale for lave og almindelige indkomster. Det er 
derfor vigtigt at sikre, at der løbende er fokus på at forbedre sektorens 
konkurrencedygtighed gennem øget produktivitet og effektivitet både i 
nybyggeriet og i driften af de eksisterende boliger. Parterne er enige 
om at gennemføre initiativer, som styrker kommunernes, boligorgani-
sationernes og beboernes fokus herpå, således at huslejerne holdes på 
lavest mulige niveau.”233 

LBF er organiseret i tre centre: Center for Almen Analyse, Center for Særlig 
Driftsstøtte samt Administrationen. Som det fremgår af figur 19, er renoverings-
støtteordningen, der er genstand for undersøgelserne, kun en del af LBFs aktivite-
ter. Fælles for dem alle er imidlertid, at det daglige arbejde ledes af en direktør og 
en sekretariatschef. Bag LBF er en ledende bestyrelse med ni medlemmer valgt for 
fireårige perioder. Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer Boligselskabernes Lands-
forening234 (BL), beboere i alment byggeri, Lejernes Landsorganisation (LLO), 
Kommunernes Landsforening (KL), Københavns og Frederiksberg Kommune 
(hhv. KK og Frb.K). 

 

 

                                                      
230 Lov nr. 49 af 8.3.1967. Videreførelse. Lov nr. 374 af 22.5.1996. Lov nr. 1001 af 23.12.1998. Bekendtgø-
relse nr. 1032 af 14.12.1994 og nr. 1301 af 15.12.2009. Vedtægter af 28.12.1998. 
231 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, “Bekendtgørelse om lov om almene boliger m.v.”, LBK nr 
1023 § (2013); “Vedtægter - Landsbyggefonden”, https://lbf.dk/om-lbf/vedtaegter/, 1999, 
https://lbf.dk/om-lbf/vedtaegter/. 
232 Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, har udført boligforskning siden 1960’erne. I rapporten 
”Udsatte grupper på boligmarkedet” af Gunvor Christensen fra 2008, beskrives det, at det fælles for SFI 
boligforskning viser sig, at den almene boligsektor løser en væsentlig velfærdsmæssig opgave ved at huse 
borgere, der betegnes som ressourcesvage socialt og økonomisk. 
233 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, “Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale 
Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om 
anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor.”, 28. november 
2014, 2. 
234 BL er de almene boligorganisationers interesse- og brancheorganisation, der søger at influere den 
almene boligsektors udvikling økonomisk, teknisk og socialt. BL har omkring 530 almene boligorganisatio-
ner som medlemmer.  
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LBFs kapital kommer fra de almene boligforeningers indbetaling af pligtmæssige 
bidrag via forskellige indskuds- og bidragsordninger235 afhængigt af, hvornår de er 
oprettet, og hvornår bebyggelserne er overgået fra anlæg til drift (skæringsdatoen). 
Kapitalen kanaliseres tilbage til boligforeningerne via forskellige tilskudsordnin-
ger, hvoraf renoveringsstøtteordningen er en af disse, som det fremgår af figur 20. 
LBFs midler skal altså prioriteres i forhold til forskellige støtteordninger, som 
hver især er et middel til målet om en økonomisk selvbærende almen boligsektor. 
Herudover har LBF indtægter i form af renteindtægter og i forbindelse med afvik-
ling af kapitaltilskudslejligheder236. 

                                                      
235 A-indskud (normaliseringsforhøjelser). Lov nr. 49 af 8.3.1967, § 112. C-indskud (genudlejningsforhøjel-
ser). Lov nr. 274 af 9.6.1970. G-indskud (m2-bidrag). Lov om boligbyggeri nr. 83 af 19.3.1975 med senere 
ændring. Registrering af ibrugtagelsesår m.v. Lov nr. 374 af 22.5.1996, § 82, stk. 4. Regulativ af 
13.12.1996 om pligtmæssige bidrag. Lov nr. 1001 af 23. december 1998. Nye indbetalinger (L-bidrag) til 
landsdispositionsfonden. Lov nr. 1001 af 23.12.1998 og nr. 1590 af 20.12.2006. Regulativ af 24.3.1999 og 
8.2.2007. Kilde: www.lbf.dk/om-lbf/lovgrundlag 
236 Forskelsleje. Lov af 8.3.1967, § 110. Afvikling af kapitaltilskudslejligheder fra 1.4.1975. Lov nr. 83 af 
19.3.1975, § 23. Lov nr. 374 af 22.5.1996. Renteindtægter, jf. lov om boligbyggeri § 22/lov om almene 

Figur 19. Landsbyggefondens organisation. Bag LBF er en ledende bestyrelse med ni medlemmer valgt for 
fireårige perioder. Det daglige arbejde ledes af en direktør og en sekretariatschef. LBFs opgaver varetages 
i tre centre. Som det fremgår af figuren, er renoveringsstøtteordningen, der er genstand for undersøgel-
serne, kun en del af LBFs aktiviteter.  
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LBFs formålsbestemmelser formuleres politisk og udmøntes blandt andet gennem 
politisk vedtagne boligaftaler. I de enkelte boligaftaler fastsættes økonomiske 
rammer og formuleres særlige indsatsområder for den kommende periode omfat-
tet af aftalen. Formuleringen af problematikker og ønsker til deres prioritering 
igennem særlige indsatsområder eller puljer kommer fra LBF selv og de almene 
boliginteressenter. Alle indsatser skal imidlertid bakkes op politisk af det ansvarli-
ge ministerium, hvorefter der kan afsættes midler.  

LBFs egne paragraffer formuleres almindeligvis derfor på baggrund af en bred 
dialog og drøftelse for at sikre politisk opbakning til eventuelle ændringer237. 
Grundlæggende er det imidlertid strategiske overvejelser om, hvordan man bedst 
muligt sikrer det almenes selvfinansiering, som ligger til grund for de gældende 
regulativer238. I sidste ende er det LBFs bestyrelse, som fastsætter indholdet af 
regulativerne med godkendelse fra den siddende minister for området. Selve ind-
holdet af LBFs støtteordninger har således ændret sig løbende i takt med skiften-
de politiske dagsordner. Udover mere sjældne, grundlæggende regulatoriske æn-
dringer kan der oprettes mindre fokusorienterede puljer med midler, når det vur-
deres, at der er behov for en øget indsats omkring særlige problemstillinger, der 
bør løses enten på nye måder eller i det hele taget. Eksempler er puljer til innova-
tive, energibesparende foranstaltninger, infrastrukturmidler og innovationsmidler.  

                                                                                                                                            
boliger m.v. § 78. Kilde: www.lbf.dk/om-lbf/lovgrundlag. For øvrig specificering af lovparagraffer vedrø-
rende støtteordninger og kapitalgrundlag se www.lbf.dk/om-lbf/lovgrundlag/og www.lbf.dk/om-
lbf/organisationen/. 
237 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, LBF. 
238 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, LBF. 

Figur 20. LBF kapitalbevægelser. Figuren viser i grove træk hvordan Landsbyggefondens midler kommer 
fra boligforeningerne, og herefter kanaliseres ud i forskellige støtteordninger. 
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Der er dermed en praksis for at lade særlige indsatsområder præge støttemulighe-
derne i en kortere eller længere periode uden, at de indskrives i selve renoverings-
støtteregulativet ”Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden: Til opretning, ud-
bedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, Sammenlægning af lejligheder og 
miljøforbedring i alment byggeri samt infrastrukturændringer i udsatte almene 
boligområder” senest redigeret i 2015. Det skyldes, at det er et stort politisk appa-
rat, som skal igangsættes for at vedtage direkte formåls- og regulativændringer, 
omfattende næsten alle de politiske partier, ministeriet for boligområdet og aktu-
elle arbejdsgrupper239. Alligevel kan der løbende være tale om tilpasning til politi-
ske dagsordner og beslutninger, som påvirker den almene boligsektor indirekte. 
For eksempel kan der ske ændringer i statens tildeling af offentlig forsørgelse og 
dermed i mange lejeres indkomstforhold. Der kan derfor forekomme justeringer i 
den daglige praksis for at imødekomme politiske beslutninger, som imidlertid ikke 
får konsekvens i form af direkte ændringer i LBFs paragraffer240.  
 

                                                      
239 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, LBF. 
240 Interview med ansatte i LBF, Byggeteknisk Funktion. 
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3. Renoveringsstøtteordningen 

Når boligforeninger står over for større renoveringsprojekter, der rækker udover 
almindeligt vedligehold, kan de søge om finansiel støtte via LBFs renoveringsstøt-
teordning. Der er en række lovgivninger, som har betydning for almene boligre-
noveringsprojekter, eller kan have, afhængigt af bebyggelsen og dens placering. 
Først og fremmest er det Almenboligloven241, Omprioriteringsloven242, den gæl-
dende boligaftale243 og Bygningsreglementet (BR), men også Planloven244, Byg-
ningsfrednings- og bevaringsloven245 og eventuelle lokalplaner, som det kan være 
nødvendigt at forholde sig til. Ifølge den seneste boligaftale fra 2014-2018 er der 
afsat en bevillingsramme på i alt ca. 18 mia. kr. frem til 2020246, hvorefter en ny 
bevillingsramme træder i kraft. Det er Center for Særlig Driftsstøtte og de ansatte 
i Byggeteknisk Funktion, der behandler sager om renoveringsstøtte samt sager om 
kapitaltilførsel, huslejestøtte og støtte til boligsociale indsatser. Det er imidlertid 
kun renoveringsstøtteordningen og de regulativer, som ligger til grund for dens 
indhold og forvaltning, der er genstand for nærværende undersøgelse. Renove-
ringsstøtteordningen er nemlig afgørende for alle mere omfattende fysiske foran-
dringer i den eksisterende almene boligmasse. Som det fremgår af figur 21, sup-
pleres tilsagn om renoveringsstøtte med flere støtteordningerne og finansierings-
muligheder for at få økonomien til at gå op i renoveringsprojekterne, eksempelvis 
supplerende huslejestøtte og driftsstøtte. I grove træk er der imidlertid tale om to 
kategorier af finansiering af projekter i renoveringsstøtteordningen, som er vigtige 
at forholde sig til i denne undersøgelse: egenbetaling og lån med eller uden ydel-
sesstøtte fra LBF.  

LBF kan give tilsagn om støtte til det, som kaldes, forbedrings- og opretningsar-
bejder samt til ”opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende 
foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfor-
nyelse og boligforbedring af almene boligorganisationers byggeri og bygninger 
med socialt og kulturelt formål i tilknytning til almene boligorganisationers bygge-
ri”247. Støtten ydes i forhold til et komplekst fordelingssystem baseret på en masse 
forhold som boligorganisationens hidtidige bidrag til LBF, procentsatser i forhold 

                                                      
241 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bekendtgørelse om lov om almene boliger m.v. 
242 “Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.”, 282 § (1994). 
243 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, “Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale 
Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om 
anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor.” 
244 Erhvervs- og Vækstministeriet, “Planloven” (2015). 
245 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, 2016. 
246 Ifølge boligaftalen er der afsat 4,2 mia. kr. i 2015 0g 2016. Der af afsat 2,555 mio. kr. i 2017 og 2.5 mia. 
kr. i 2018. I 2019 og 2020 er der afsat 2,3 mia. kr. Endvidere er der afsat 400 mio. kr. årligt til tilgængelig-
hedsforbedringer. Alle beløb er i 2015-priser. 
247 https://lbf.dk/om-lbf/organisationen/ 
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til den samlede anlægssum for projektet, typen af arbejder og lignende248. Der 
gøres dog ikke her yderligere rede for de komplekse sammenhænge i beregnings-
modellerne for tildelingen af tilskud til renoveringsprojekter og de supplerende 
støtteordninger, som tilsammen er bærende for såvel udførelsen af renoverings-
projekterne og den videre drift af afdelingen. Tilskuddet fra LBF kan imidlertid 
højest udgøre 2/3 af de udgifter, som LBF har vurderet er rimelige dels for de 
pågældende arbejder, dels af arbejder som lever op til LBFs støttekriterier. Husle-
jestigninger er dermed påkrævet som led i beboernes egenbetaling, hvor de ofte 
kommer i spil som finansiering af de ustøttede arbejder. De nærmere økonomiske 
forhold i de enkelte projekter er heller ikke genstand for analyse, ligesom der ikke 
redegøres nærmere for, hvordan budgetterne er støttet via de forskellige støtte-
ordningerne, om hvorvidt og i hvor høj grad budgetterne stiger i løbet af projekt-
forløbet i de enkelte cases og hvorfor.  

 

                                                      
248 Finansiering af opretningsprojekter:  

- 100% realkreditlån (type F1 30-årige rentetilpasningslån) efter fradrag af eget bidrag. 

- Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte 

- Låntager betaler gennemsnitlig 0,85% kvartårlig af den regulerede hovedstol (ekskl. gebyrer) 

- Beliggenhedskommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 80% af 
ejendommens værdi 

- Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse. 

Kilde: https://lbf.dk/om-lbf/organisationen/ 

Figur 21. Boligafdelingernes finansieringsmuligheder. Økonomien i de almene boligrenoveringssager er 
typisk komplekst sammensat af flere finansieringstyper, hvoraf flere udgøres af forskellige LBF-
støtteordninger. 
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Det er derimod væsentligt i forbindelse med mine analyser at understrege, at der 
altid er tale om huslejestigninger i forbindelse med modtagelse af renoveringsstøt-
te fra LBF. Den seneste statistik fra 2017 (Tabel 7) viser nemlig, at en stor del af 
beboerne i den almene sektor har en lavere indkomst end gennemsnittet eller står 
uden for arbejdsmarkedet. Af samme grund er det forventeligt, at beboerne stiller 
krav til og vil prioritere i forhold til hvilke arbejder, der udføres som resultat af en 
huslejestigning i forbindelse med et renoveringsprojekt. Ligeledes er det af inte-
resse for den værdibaserede ambition, at beboerne for egne midler kan beslutte 
sig for at få udført arbejder, som ikke er støtteberettigede ifølge renoveringsstøt-
teordningen, uden at LBF skal godkende karakteren af disse arbejder som eksem-
pelvis nye altaner. I sådanne tilfælde har LBF heller ikke indflydelse på, hvordan 
arbejdet udføres; her er det udelukkende kommunen, som kan komme med indsi-
gelser eller krav til formgivningen.  
  

Projektorganisering 

Af hensyn til de følgende analyser er det centralt at redegøre for sagsgangen i en 
sag om renoveringsstøtte samt for LBFs støttekriterier og forvaltning af renove-
ringsstøtteordningen. De almene boligrenoveringssager kan kun realiseres, hvis de 
godkendes af både beboerdemokratiet, LBF og beliggenhedskommunen. Kommunen har 
både en godkendelsesfunktion som tilsynsførende myndighed for de lokale almene 
boliger juridisk og økonomisk samt i deres rolle som byggemyndighed i forbindel-
se med byggesager. Der er altså hele tre beslutningsdygtige parter, der skal blive 
enige om projektindhold, økonomi og udførelse, før projekterne kan realiseres. 
Som det illustreres i figur 22, kendetegnes projektorganisationen af de tre beslut-
ningsdygtige parter, som er indbyrdes afhængige af hinandens godkendelse.  

Figur 22. Beslutningsdygtige parter. De almene boligrenoveringssager kan kun realiseres, hvis de godken-
des af både beboerdemokratiet (bygherreparten), LBF og beliggenhedskommunen. Denne projektorgani-
sation, hvor tre beslutningsdygtige parter er indbyrdes afhængige af hinandens godkendelse, er særlig 
karakteristisk for den almene boligrenoveringskontekst. 
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Projektorganisationen i de almene renoveringsprojekter udgøres af mange parter. 
Udover de beslutningsdygtige parter består projektorganisationen typisk af en 
projektleder (nogle gange kaldet forretningsfører). Typisk er projektlederen en 
professionel rådgiver fra boligorganisationen, der skal samle trådene og ofte står 
som et centralt kommunikationsled mellem alle parter, arbejdsgrupper med videre. 
Hertil kommer arkitekt- og ingeniørrådgivere, eventuelt landskabsarkitektrådgiver, 
arbejdsgrupper, lokale interessenter og siden entreprenører. Som det fremgår af 
figur 23, er der således tale om en stor projektorganisation, der som udgangspunkt 
har projektlederen som primært omdrejningsled. I nogle tilfælde vil der også kun-
ne være tale om involvering af øvrige interessenter med beslutningsret som SLKS. 

 

 

 

Figur 23. Projektorganisation. De almene boligrenoveringsprojekter består af mange parter, og er typisk 
organiseret omkring boligorganisationens projektleder (forretningsfører), der virker som et centralt 
kommunikationsled de mange involverede parter imellem. 
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Sagsgangen 

Renoveringsprojekterne opstår ud fra et lokalt behov i en boligafdeling. Behovene 
afhænger af bygningstypologi, -alder og konstruktion, af beboersammensætningen, 
beliggenheden og af vedligeholdelsesstanden. Ud fra behovsanalyser, byggetekni-
ske undersøgelser og lignende afklarende arbejde formuleres et renoveringsprojekt 
i en foreløbig helhedsplan. I helhedsplanen beskrives de registrerede udfordringer, 
samt hvilke arbejder der skal afhjælpe de aktuelle behov. Herefter sender boligor-
ganisationen på boligafdelingens vegne en ansøgning til LBF om finansiel støtte 
til renoveringen. For at modtage renoveringsstøtte (eller ydelsesstøtte) skal reno-
veringsprojekterne leve op til LBFs regulativer og i øvrigt følge den officielle 
sagsgang (ABC), som ses i figur 24.  

Ansøgningsprocessen kan opsummeres til at bestå af forundersøgelser, formule-
ring af program, projektindhold og budgettering i frem mod det, som kaldes Ske-
ma A godkendelse. Herefter laves projektforslag, ansøgning om byggetilladelse, 
hovedprojekt og udbud frem til det, som kaldes Skema B. Og endeligt udføres 
byggeriet, hvorefter det, som kaldes Skema C, kan godkendes.  

Ifølge regulativerne skal en ansøgning vedlægges en foreløbig helhedsplan. Hel-
hedsplanen skal beskrive boligafdelingens økonomiske, sociale, driftsmæssige og 
byggetekniske forhold og på baggrund af disse forhold indeholde løsningsforslag 
på de identificerede problemstillinger med det formål at sikre afdelingens konkur-
renceevne.  

Figur 24. Renoveringsstøtteproces. Sagsprocessen i LBF kaldes også ABC-processen, da ansøgningerne om 
renoveringsstøtte skal have godkendt Skema A, B og C. Opsummeret udføres forundersøgelser, program, 
projektindhold og budgettering i forbindelse med Skema A godkendelsen. Herefter projektforslag, bygge-
tilladelse, hovedprojekt og udbud frem til Skema B. Og endeligt udføres byggeriet frem til Skema C. 
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Helhedsplanerne skal indeholde dokumentation for de byggetekniske udfordrin-
ger, deres årsag og omfang eksempelvis i form af tilstandsrapporter, målinger og 
lignende. Eventuelt beskrives strategier for samarbejde med lokale myndigheder i 
forbindelse med boligsociale indsatser som infrastrukturændringer. Sådan et ar-
bejde kræver samarbejde og fælles strategier for udførelsen med kommunen. End-
videre vedlægges dispositionsforslag i form af tegninger, budget over anlægsudgif-
ter, finansieringsplan, huslejeberegninger, tidsplaner, regnskaber og eventuelt be-
skrivelse af behov for lånegaranti249. 

Hvis LBF vurderer, at projektet er berettiget til støtte (kaldes prækvalifikation), 
besigtiges boligbebyggelsen af LBF. Til denne besigtigelse gennemgås LBFs vur-
dering af den fremsendte helhedsplan, og der oplyses om, hvilke dele af projektet 
der kan støttes og hvordan, hvilke arbejder der ikke støttes, samt hvilke ønsker 
LBF har til de støttede arbejder. Dette sker på et møde i forbindelse med besigti-
gelsen med deltagelse af repræsentanter for boligforeningen, boligorganisationen, 
eventuelt boligorganisationens projektleder (forretningsfører) samt for repræsen-
tanter for kommunen, hvis de har valgt at deltage i besigtigelsen. Herefter justeres 
helhedsplanen af boligafdelingen og boligorganisationen, den godkendes af bebo-
erdemokratiet og sendes til beliggenhedskommunen, der som tilsynsmyndighed 
skal godkende ansøgningen juridisk og økonomisk overfor LBF. Endelig kan LBF 
godkende projektindholdet og budgettet i det, som hedder Skema A. Som det også 
fremgår af figur 24, er der således tale om en lang proces, hvor renoveringsansøg-
ningen, dens indhold og de skitserede løsninger skal tilpasses til regulativer, par-
ternes behov og strategier før tilsagnet om renoveringsstøtte gives.  

Herefter viderebearbejdes renoveringsprojektet af boligforeningens tekniske råd-
givere, det vil sige de ansatte arkitekter og ingeniører. Det skal ifølge Udbudslo-
ven være en anden rådgivergruppe, der står for udførelsen af helhedsplanen, end 
dem, som indledningsvist lavede den første helhedsplan. Der laves hovedprojekt, 
opnås kommunal byggetilladelse og laves udbud på udførelsen. Resultatet af ud-
buddet skal godkendes af beboerdemokratiet og herefter af den kommunale til-
synsførende, som efterfølgende sender det tilpassede projekt og budgettet til god-
kendelse i LBF i det, som hedder Skema B. Herefter udføres projektet, økonomien 
gøres op efter byggeriet er færdigt, kommunen godkender det færdige projekt, og 
sender det til LBF, der godkender det som Skema C.  

Det er altså i processen frem til Skema A godkendelsen, at projektgrundlaget, 
vilkår, omfang og finansieringsplanen formuleres. Her fastlægges, hvilke typer 
arbejder, som er indeholdt i projektet, hvordan de tænkes udført, i hvilket omfang 
og hvordan de finansieres. Denne del af processen i renoveringsstøttesagerne er 
dermed betydningsfuld for i hvor høj grad og ikke mindst for hvordan, et kultur-
                                                      
249 Landsbyggefonden, “Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i an-
søgninger om støttede lån.”, Rev. 2016 2011, 1, https://lbf.dk/stoette/renoveringsstoette/. 
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arvshensyn bæres frem i projekterne, mens det typisk er i den næste fase mellem 
Skema A og Skema B, at den endelige udformning og detaljeringen af de arkitek-
toniske løsninger falder på plads. 

Den gennemsnitlige sagsgang i en almen renoveringsstøttesag er 8-10 år250. Tiden, 
der indledningsvist bruges i den lokale boligafdeling og boligorganisationen på at 
formulere den indledende helhedsplan og ansøgning, kan vare i årevis, da det er et 
stort arbejde at få analyseret de konkrete udfordringer i afdelingen og deres årsag 
til bunds. Endvidere skal beboerdemokratiet nå til enighed om projektindholdet, 
løsningsmodellerne og den forventede huslejestigning, og selve færdiggørelsen af 
projektdesignet, byggetilladelse og udbud kan variere meget fra projekt til pro-
jekt251.  

 

 

I LBF er der en kø af projekter, der allerede er prækvalificeret til støtte, men som 
afventer selve finansieringen. Som beskrevet tidligere råder LBF over en beløbs-
ramme, som reguleres af Almenboligloven og afsættes på baggrund af den seneste 
boligaftale, en beløbsramme, som langtfra dækker det estimerede renoveringsbe-
hov (se side 170). Der kan således ikke blot bruges penge efter behov, men der 
må ventes på, at midlerne er afsat fra politisk side. Alle de penge, som blev afsat 
til renovering i boligforliget fra 2014-2020, er allerede afsat, så nye ansøgninger, 
der bliver godkendt eller prækvalificeret til støtte, må vente på resultatet af den 
næste bevillingsramme. Den store mængde ansøgninger gør, at ventetiden fra den 
første ansøgning bliver vurderet som støtteberettiget til, at LBF kan besigtige 
                                                      
250 Kilde LBF. Der kan imidlertid være store udsving i sagernes længde. 
251 Interview med ansatte i LBF.  

Foto 9. Markering af byggemøde nr. 100 i Stadionkvarteret. Foto fra JJWs nyhedsbrev september 2017. 
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boligafdelingen, er mindst et år. Hertil kommer, at der kan være tale om hastesa-
ger, som rykkes frem i køen på grund af decideret fare for eksempelvis sammen-
styrtning eller andre sundhedsskadelige forhold.  

Alt i alt betyder det, at nye sager kan forvente en årelang proces fra, at den første 
ansøgning prækvalificeres til tilsagn om støtte i overensstemmelse med de krav og 
ønsker, som LBF har til den indledende ansøgning, til der rent faktisk kan gives 
tilsagn og midler udbetales.  

De projekter, som tildeles renoveringsstøtte af LBF, initieres af boligforeninger-
ne. Det er således ikke LBF, der peger på, hvilke boligafdelinger som bør iværk-
sætte en renovering. De første helhedsplaner er altså udtryk for et behov, der er 
formuleret af boligforeningerne i samarbejde med deres boligorganisation og god-
kendt af beboerdemokratiet. Dermed er det beboerne, boligforeningen og bolig-
organisationen (disse parter kaldes også samlet bygherreparten i afhandlingen), 
som er udgangspunktet for projekterne.  
 

Beslutningsprocesserne  

Som beskrevet ovenfor følger renoveringsprojekter, der tildeles renoveringsstøtte, 
en officiel sagsgang. I løbet af denne proces skal projekterne godkendes af de tre 
beslutningsdygtige parter af flere omgange. Beslutningsprocesserne i disse sager er 
yderligere kompliceret, da bygherrerollen deles af repræsentanter for både bolig-
foreningen og boligorganisationen. Bygherrerollen udgøres altså af repræsentanter 
for et stort bagland, hvor mange interesser kan være på spil og endda i konflikt 
med hinanden. Det stiller store krav til de beslutningsdygtige parters involvering, 
timing og kommunikation i sagerne, men også til rådgivernes kompetencer og ikke 
mindst forståelse for denne særlige almene boligrenoveringskontekst. En så kom-
pleks projektorganisation stiller krav til rådgivernes forståelse af både sagsgange, 
regulativer, finansieringsforhold og lignende men i særlig grad også for, at bygher-
ren udgøres af et interessentlandskab, som kan vanskeliggøre hurtige beslutninger, 
prioriteringer og overblik. Organiseringen vanskeliggøres desto mere af, at de 
fleste boligforeningsrepræsentanter påtager sig rollen som bygherre for første 
gang. Ifølge direktøren for Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, bør kvalificerede 
rådgivere, arkitekter og ingeniører, udover at have styr på egne processer, være i 
stand til at tydeliggøre, hvornår der er behov for prioriteringer overfor bygherren 
i løbet af sagsgangen252. Der skal være tydelighed og ærlighed omkring beslutnin-
gers konsekvenser, hvornår honorar og budget er under pres og hvorfor. Der er 
dermed ikke kun tale om arkitektbistand i forhold til, budgetlægning, tidsplanlæg-
ning, et gennemarbejdet projektgrundlag samt helhedstænkning i forbindelse med 
arkitektoniske, tekniske løsninger og kvalitet. Arkitektbistanden vedrører i høj 
grad styring af proces og økonomi
                                                      
252 Henrik L. Bang, “Bygherrerne har brug for mere kvalificeret rådgivning”, Licitationen 11, 2016, 
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Landsbyggefonden, en beslutningsdygtig projektpart 

Efter modtagelse af ansøgningen om renoveringsstøtte beslutter LBF, om projek-
tet kan prækvalificeres. Herefter udføres besigtigelsen. Projektet tilrettes og efter-
følgende følger henholdsvis Skema A, Skema B og Skema C godkendelsen som 
beskrevet tidligere (se figur 25). 

Figur 25. Sagsgange hos de tre beslutningsdygtige parter. Efter boligafdelingen har ansøgt om renoveringsstøtte og 
ansøgningen er blevet prækvalificeret, besigtiger LBF afdelingen. Det er ved denne besigtigelse at alle de beslutnings-
dygtige parter potentielt kan mødes og afklare forventninger, krav og betingelser før godkendelsen af Skema A. 
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Boligforeningen og beboerdemokratiet, en beslutningsdygtig projektpart 

Beboerdemokratiet er et betydeligt beslutningsorgan, der adskiller de almene bo-
ligrenoveringsprojekter fra andre typer af renoveringsopgaver i både ind- og ud-
land. Som beboer i en almen boligforening har man medbestemmelse, dels i kraft 
af stemmeret i alle spørgsmål som præsenteres på beboermøder, dels i valget af 
beboerrepræsentanter til bestyrelsen. De beslutninger som tages vedrører typisk 
fælles forhold, der er gældende for alle beboere. Som beboer har man også indivi-
duel råderet, der efter ansøgning til boligorganisationen giver mulighed for at lave 
individuelle ændringer i egen lejlighed for egen regning253. Trods den almene kon-
struktion og den demokratiske styreform i de almene boligafdelinger er der herved 
plads til individuelle forskelle og prioriteringer, når det kommer til egen bolig.  

Beboerdemokratiet er især afgørende på to tidspunkter i processen omkring en 
renoveringsstøttesag. Første gang beboerne skal godkende projektet er, når den 
endelige helhedsplan skal godkendes til Skema A. Efterfølgende skal de godkende 
projektet igen, når det har været i udbud og Skema B skal på plads.  

Beboerdemokratiet virker ved godkendelse af renoveringsprojektet igennem af-
stemning på et beboermøde. Der er ikke regler for, hvor mange beboere som skal 
være tilstede ved afstemningen, blot at flertallet af de tilstedeværende stemmer ja 
til projektet. I løbet af den lange projektudviklingsproces repræsenteres beboerne 
af en udvalgt repræsentant, typisk fra boligforeningens bestyrelse og oftest af be-
boerformanden. Der ligger et stort arbejde og mange frivillige arbejdstimer for 
beboerrepræsentanterne i at skulle sikre beboernes interesser og føling med pro-
jektudviklingen, særligt i de store renoveringssager254. Oftest indtager beboerre-
præsentanterne rollen som med-bygherrer for første gang og skal gøre sig gælden-
de i en langvarig, tværfaglig proces. Der er derfor også en særegen opgave for 
rådgiverne i de almene boligrenoveringsprojekter i at inddrage beboerne i både 
beslutningsprocesser og i projektudviklingsprocesser.  

Rådgivernes evne til at håndtere og styre beboerinddragelses- og beboerinforme-
ringsprocesser er da også et vigtigt parameter for at få en almen renoveringsopga-
ve, men også for efterfølgende at kunne gennemføre opgaven til boligforeningens 
og beboernes tilfredshed.  

                                                      
253 Disse forbedringer godtgøres ved flytning, men værdien afskrives årligt efter gældende regler. 
254 Dette italesættes af de interviewede beboerformænd Jytte Magnus, Gerda Bilde, Brian Nissen og Erling 
Nielsen. 
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Dette fremgår også af SBi’s evalueringsrapport fra 2017: 

”Det påpeges, at det i den forbindelse (byggeprocessen) kan være en 
stor hjælp for beboeren, hvis byggeprojektets formål og vision er ble-
vet klart formidlet for dem. […] Det er endvidere vigtigt, at rådgiverne 
er bevidste om, at der ikke alene er tale om boliger som en fysisk ram-
me. For beboerne er boligen et hjem, og dermed kan der være mange 
følelser på spil. […] For særligt sårbare beboere kan byggeprocessen i 
sig selv udløse kriser, som i værste fald kan forsinke byggeprocessen og 
have voldsomme konsekvenser for den enkelte.” 255 

Mange arkitektrådgivere har stiftet bekendtskab med brugerinddragelse i andre 
typer opgaver, og flere tegnestuer har udviklet egne metoder til at gennemføre 
netop sådanne processer. Der er imidlertid ikke faste regler for, hvor ofte beboer-
demokratiet skal inddrages eller hvordan, og der er store variationer fra sag til sag 
i den forbindelse.  

 

Beliggenhedskommunen, en beslutningsdygtig projektpart 

Det er kommunerne som byggemyndighed, der har hjemmel til at stille krav til 
løsningen af projekterne i henhold til bygningsreglementet (BR). Men kommuner-
ne har også hjemmel til at stille krav til det æstetiske, arkitektoniske og ikke 
mindst til bevaring af arkitektoniske kulturarvsværdier, i fald der er udarbejdet 
lokalplaner, facadecensurer eller lignende juridisk bindende dokumenter. Nogle 
kommuner har også internt og / eller officielt nedskrevne retningslinjer for ud-
skiftning af bygningsdele, hvis der er tale om SAVE-registrerede bygninger. Det 
er imidlertid ikke ualmindeligt, at LBF stiller yderligere krav til projekternes ind-
hold og løsninger, end de som er fremsat af kommunen, som eksempelvis etable-
ring af mekanisk ventilation, tilgængelige boliger og elevatorer. I de tilfælde hvor 
der er modstridende ønsker til projektet fra kommunens og LBFs side, er det ofte 
finansieringen, som bliver udslagsgivende og det er ikke ofte, at LBFs ønsker til 
projekterne direkte udfordres af kommunerne256. I tilfælde, hvor forskelle i ønsker 
til projektindhold skal justeres på plads, foregår selve kommunikationen ofte gen-
nem boligorganisationens projektleder257.  

Udover at være byggemyndighed har kommunerne som beskrevet også tilsynspligt 
med de almene boligforeninger; de har anvisningsret til en procentdel af boliger-
ne, og ikke mindst skal de garantere for de lån, som boligforeningerne optager i 
realkreditforeninger i forbindelse med de store renoveringsprojekter. Det er disse 

                                                      
255 Claus Bech-Danielsen og Mette Mechlenborg, “Renovering af almene boligområder: Evaluering af 
fysiske indsatser gennemført i perioden 2014-2016” (SBi 2017:11), 235. 
256 Interview med ansatte i LBF samt i Københavns Kommune, Almene boliger og Frederiksberg Kommune. 
257 Interview med ansatte i LBF. 
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lån, som LBF kan give ydelsesstøtte til via renoveringsstøtten. Kommunerne har 
altså en stor aktie i velfungerende boliger juridisk og økonomisk, men ligeledes 
eftersom de udgør en væsentlig fysisk del af byerne og derfor er centrale i byud-
viklings-, arkitekturpolitiske og strategiske sammenhænge. Tilsvarende er bebyg-
gelserne væsentlige for kommunernes mulighed for at anvise boliger til trængende 
borgere.  

Som tilsynsførende har kommunerne mulighed for at opnå viden om forestående 
renoveringsprojekter, inden der sendes ansøgninger til LBF, men der er store for-
skelle i hvordan og hvornår, kommunerne involverer sig i projekterne. Det er 
omkring halvdelen af kommunerne, der deltager i besigtigelserne med LBF. 
Kommunerne skal som beskrevet godkende projekterne inden Skema A kan god-
kendes, men i mange kommuner er det udelukkende økonomi og det overordnede 
projektindhold (program for opgaverne), som vurderes i denne forbindelse, mens 
selve løsningsforslagene258 først vurderes i forbindelse med ansøgningen om byg-
getilladelse259. I Københavns kommune anvender man imidlertid årlige styrings-
dialogmøder med boligselskaberne til at forhøre sig om kommende projekter, 
inden de sendes til LBF, og i den forbindelse søger kommunen at sikre sig dels et 
overblik, dels en tidlig indflydelse på projekterne260. 

Det som videre i teksten betegnes de beslutningsdygtige parter, er beliggenheds-
kommunen, LBF og bygherreparten, som er sammensat af boligforeningen i kraft af 
beboerdemokratiet samt boligorganisationen. Beboerdemokratiet udgør her en 
særlig beslutningsinstans, som kan have stor indflydelse på projektindhold og 
fremdrift i sagerne (se Del II.A.3). Denne model med tre indbyrdes afhængige 
beslutningsdygtige parter er karakteristisk for den almene boligrenoveringskon-
tekst. Her er tale om en projektorganisation bygget op omkring nødvendigheden 
af, at der nås til enighed parterne imellem. 

 

                                                      
258 Her særligt byggeteknisk, brandforhold, tilgængelighed, energikrav og andre byggetekniske forhold 
som knytter sig til bygningsreglementet. 
259 Ud af landets tre største kommuner er det kun i København man søger at influere projektindhold og 
løsningsforslag inden Skema A godkendelsen ifølge de interviewede ansatte i de tre kommuner. 
260 Interview med Kamilla Raselli og Peter Zeller, Almene Boliger, Københavns Kommune. 
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4. Renoveringsstøtteordningen i praksis 

Efter godtagelse af omprioriteringsloven af december 2002 kunne almene boliger 
få glæde af midler fra nedsatte terminsydelser. Disse kunne blandt andet bruges til 
at finansiere renoveringsarbejder261. Af samme grund er der kommet flere ansøg-
ninger om renoveringer og for nuværende giver LBF renoveringsstøtte til: 

 Byggetekniske forhold, som har medført svigt262 og dermed skade på byg-
ningerne 

 Miljøforbedringer, hvilket vil sige arbejder i udearealer som nye adgangs- 
og stiforløb, beplantning, belysning, indgangspartier og dørtelefonanlæg, 
opholds- og legepladser og tryghedsfremmende foranstaltninger263 samt 
beboerhuse 

 Sikring af tilgængelige lejligheder for gangbesværede og handicappede 

 Sammenlægning og ombygning 

Øvrige arbejder, som kan kategoriseres som modernisering eller genopretning og forbed-
ring, finansieres ved boligforeningens egen opsparing (årlige henlæggelser til vedli-
gehold), huslejestigninger, låntagning uden ydelsesstøtte fra LBF, samt ved egen 
trækningsret (figur 21). Egen trækningsret er muligheden for at trække penge fra 
boligforeningens egen opsparingskonto (Dispositionsfonden) i LBF efter aftale. 
Genopretning dækker over udskiftning eller vedligeholdelse af bygningsdele grun-
det almindelig aldring som tage, vinduer, køkkener og lignende. Forbedringsarbej-
der dækker over efterisolering, brandsikring, almindelig udskiftning af køkken, 
bad, installationer og lignende forhold, som egentlig er funktionsduelige, men 
ønskes forbedret. Det er i notatet ”Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk 
dokumentation og indhold mv. i ansøgninger om støttede lån” fra 2011 med revi-
sioner fra 2016, beskrevet, dels hvilke arbejder der er berettiget til støtte, dels 
kravene til hvordan ansøgningen om støtte til de særskilte arbejder skal dokumen-
teres. Ikke mindst står der beskrevet, hvilke kriterier ansøgninger vurderes ud fra. 

                                                      
261 Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., §3. 
262 LBF henviser til Byggeskadefondens vurderingskriterier for svigt: ”Ved svigt forstås, at materialer, 
konstruktioner eller bygningsdele ikke har de egenskaber som de bør have i henhold til indgåede aftaler, 
offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Et svigt kan opstå i materialer og konstruktioner, - og 
i projektering og udførelse. I denne sammenhæng skal ethvert svigt ses i relation til opførelsestidspunktet 
og de på dette tidspunkt gældende regler, normer, god byggeskik mv. Almindelig ælde, slitage, manglende 
vedligeholdelse er ikke et svigt. At en bygningsdel ikke lever op til "dagens standard og byggeskik eller 
bygningsreglement mv.", er ikke et svigt, hvis bygningsdelen er udført som sædvane på opførelsestids-
punktet. Ved skade forstås at et svigt har ført til brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse 
af en bygningsdel.” Citeret i ”Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i 
ansøgninger om støttede lån.”, 2011. 
263 Typisk støttes parkeringspladser og carporte, renovationsanlæg, kloakker, energiprojekter og byøkolo-
giske projekter ikke som led i miljøarbejderne. 
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LBF søger løbende at evaluere og registrere de udfordringer, som de almene boli-
ger må løse i den nærmeste fremtid for fortsat at være eftertragtede, velfungeren-
de og dermed konkurrencedygtige. I 2001 blev det fremtidige renoveringsbehov 
undersøgt og præsenteret i rapporten ”Fysisk opretning og forbedring af almene 
boligafdelinger 2.2.” Behovsundersøgelsen er siden blevet opdateret i en rapport 
fra 2006 og senest i rapporten ”Nye udfordringer for det almene boligbyggeri fra 
2014”. Rapporterne beskriver ikke kun de aktuelle udfordringer, men også kvali-
tetsparametre for deres afhjælpning. Den følgende fremstilling bygger på disse. 

Renoveringsbehovet er opgjort fordelt på bebyggelsestypologi, opførelsesperiode 
og udfordringstype (se tabel 8 og figur 26). Den seneste rapport estimerer, at der 
er et renoveringsbehov på 169,2 mia. kr. frem til 2034 eller ca. 8½ mia. kr. årligt i 
samme periode. Bevillingsrammen er ca. 18 mia. kr. frem til 2020. 

 

Bygningsmasse: opførelsestidspunkt og typologi Estimeret renoveringsbehov 

Før 1945, alle typologier 24,6 mia. kr. 

1945-1959 tæt-lav / etage 9,4 mia. kr. / 51 mia. kr. 

1960-74 tæt-lav / etage 8,1 mia. kr. / 54 mia. kr. 

1975-2012 tæt-lav / etage 10,1 mia. kr. / 12,1 mia. kr. 

SAMLET 169 MIA. KR. 

Tabel 8. Estimeret renoveringsbehov i den almene boligmasse. Tallene kommer fra                           
Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri, Landsbyggefonden, 2014. 

 

I rapporten konkluderes det, at et generelt kvalitetsløft er nødvendigt for en stor 
del af de almene boliger. Det gælder både bygningernes ydre, friarealerne samt 
boligernes indretning, faciliteter, og energiforbrug, hvis de almene boliger forsat 
skal være attraktive boligtilbud. Det konkluderes, at det kræver helhedstænkning 
at opretholde den eksisterende almene boligsektor gennem renoveringsindsatser. 
Projekterne bør udarbejdes, ikke kun med den mest presserende udfordring for 
øje, men ud fra en samlet vurdering af alle problemstillinger, som synes at kende-
tegne den pågældende typologi og bygningstype. Ifølge rapporten skal der derfor 
lægges vægt på arkitektonisk kvalitet i udformningen af både bygninger og friarea-
ler.  

Endvidere skal der være opmærksomhed på boligkvalitet, tilgængelighed, nabo- og 
trafikstøj, trafikseparering, tryghed, fælles faciliteter, fugt- og skimmelsvamp, mil-
jøfremmede stoffer, energibesparelser og håndtering af øgede mængder af regn-
vand (LAR). I rapporten nævnes også, at bevaringshensyn skal indgå i overvejel-
serne omkring den hensigtsmæssige udformning af renoveringsprojekterne.  

Dette fokus er yderligere forstærket i takt med stigningen af renoveringsansøgnin-
ger vedrørende murede bebyggelser (se tabel 9).  
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 Bebyggelsens opførelsesår/ samlede antal af boliger i ansøgningsmassen / 
fordeling i procent 

 

I ALT 
Ansøgningsår Før 1945 1946-59 1960-74 1975- 

2009 
2552 11902 26208 17002 57664 

4,4 % 20,6 % 45,4 % 29,5 % 99,9 % 

2010 2381 11183 27405 16638 57607 

4,1 % 19,4 % 47,6 % 28,9 % 100 % 

2011 2847 17057 33452 17855 71211 

4 % 24 % 47 % 25 % 100 % 

2012 4101 17916 27419 16720 66156 

6,2 % 27,1 % 41,4 % 25,3 % 100 % 

2013 5793 19661 24110 14604 64168 

9 % 30,6 % 37,6 % 22,8 % 100 % 

2014 7071 21316 24898 14152 67437 

10,5 % 31,6 % 36,9 % 21 % 100 % 

2015 6853 20741 26826 11402 65822 

10,4 % 31,5 % 40,8 % 17,3 % 100 % 

2016 7286 19802 34118 9430 70636 

10,3 % 28 % 48,3 % 13,4 % 100 % 

 

Tabel 9. Fordeling af renoveringsstøtteansøgninger vedr. etageboliger fordelt på ansøgningsår og 
bebyggelsens alder. Summen er angivet i antal og procent. Siden 2009 er antallet af renoveringsstøt-
teansøgninger vedrørende murede byggerier opført før 1959 steget. Kilde: Landsbyggefonden. 
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Identificerede udfordringer og de gængse løsningsmodeller 

I rapporten fra 2014 identificeres de eksisterende almene bebyggelsers aktuelle 
udfordringer og deres omfang og renoveringsbehov beskrives. I figur 26 fremstil-
les omfanget af udfordringerne i forhold til bygningsmassens alder og typologi. 

Figur 26. Oversigt over type af renoveringsbehov og anslået omfang i de eksisterende almene etageboli-
ger opført før 1975. Omfanget af de forskellige typer af udfordringer veksler med opførelsesåret og typen 
af bebyggelse. Eksempelvis er miljøfremmede stoffer et problem i 53% af bebyggelserne opført efter 1959 
men kun 10% for boliger opført før 1945. 
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Ifølge rapporten er de største udfordringer for bebyggelserne opført frem til 1959 
dårligt indeklima, mangelfuld isolering, generel nedslidning samt utidssvarende 
køkkener og badeværelser. I 1960’ernes og 1970’ernes montagebyggeri er det der-
imod de boligsociale udfordringer, som ligger øverst på listen over udfordringer 
sammen med miljøfremmede stoffer og dårligt indeklima. Alle disse udfordringer 
søges afhjulpet indenfor støttekategorierne. Udover det renoveringsbehov, der 
umiddelbart er sat tal på i rapporterne, og som er oplistet i figur 26, er der imid-
lertid også aktuelt en række udfordringer, der er sværere at kvantificere. Disse 
vedrører primært større krav til boligkomfort og en ændring i brugsmønstre, der 
ofte ikke tilfredsstilles af de murede bebyggelsers forholdsvis små rumdimensio-
ner. De ændrede brugsmønstre viser sig blandt andet ved tendenser til at spare på 
varmen, at tørre tøj indenfor, samt at flere opholder sig mere i deres bolig end 
tidligere: 

Vi har fået nogle andre familiestørrelser og så videre, så der kan også være et be-
hov [for ombygning]. […] Vi prøver jo at finde veje til at få boligerne til at 
fungere igen på de moderne vilkår der er; at varmeudgifterne ikke må være for hø-
je, og at folk bruger deres boliger på en anden måde. De lever måske i deres boli-
ger en større del af døgnet end i gamle dage, og der er ikke den naturlige trang til 
udluftning og så videre. Det bliver vi jo nødt til at tage til efterretning.264 

 

Byggetekniske udfordringer 

LBF kan ifølge egne regulativer forbeholde sig retten til at efterspørge enhver 
type dokumentation, der synes nødvendig for at belyse aspekter af en renove-
ringssag i forbindelse med tilsagn om renoveringsstøtte. Der lægges i høj grad 
vægt på den byggetekniske dokumentation samt en prioritering i redegørelsen for 
svigt og skader, som er støtteberettigede265. Den byggetekniske dokumentation 
vedrører flere punkter, som skal beskrives i faglige udtryk, dokumenteres visuelt 
og diagnosticeres266. Ofte er der tale om indeklimaproblemer affødt af bygnings-
konstruktionens manglende isolering og kuldebroer. I sådanne tilfælde vil LBF 
stille krav om etablering af mekanisk ventilation og eventuelt støtte efterisolering 
af facaden. Der gives ikke støtte til direkte energirenoveringer, hvis der ikke er 
tale om skader på facader eller indeklimaproblemer267.  

                                                      
264 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, LBF. 
265 Landsbyggefonden, “Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i an-
søgninger om støttede lån.” 
266 Punkterne er opdelt i A. hovedkonstruktioner, B. Beton og murværk, C. Andre bygningsdele, D. Fugt-
forhold og indeklima, D. Undersøgelsernes omfang F. Screening for miljøfremmede stoffer og G. Sammen-
fatning. 
267 Interview med sagsbehandlere i LBF.  
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LBFs krav til etablering af ventilation har desuden baggrund i formålet om, at de 
almene boliger skal kunne huse alle typer beboere, også dem som ikke lufter ud: 

Kravet om ventilation kommer i forlængelse af Landsbyggefondens ønske om at gø-
re boligerne robuste og egnede til alle typer lejere. 268 

LBF stiller krav om balancerede mekaniske ventilationsløsninger, hvilke så kan 
være centrale eller decentrale. Der er en tendens til, at man i projekterne ofte væl-
ger de decentrale anlæg. Det skyldes, at centrale anlæg ofte kræver store komplice-
rede rørføringer vertikalt igennem bygningen samt større anlæg placeret på tag 
eller i kælder. De decentrale anlæg er imidlertid mere besværlige at drifte, særligt 
hvis de kræver adgang til den enkelte bolig. I ventilationsbranchen er der fokus på 
at udvikle nye løsninger i den retning, ligesom flere producenter udvikler nye pro-
dukter, som eksempelvis ventilationsvinduer og ventilationsløsninger integreret i 
vinduesbrystninger269. LBF yder kun renoveringsstøtte til veletablerede og gen-
nemprøvede ventilationsløsninger, og det samme gælder for efterisoleringsløsnin-
ger. Eksempelvis støttes indvendige efterisoleringsløsninger ikke af LBF, da erfa-
ringer viser stor risiko for fugt, kondens og efterfølgende skimmelskader. 

 

Miljøforbedringer 

Der gives støtte til miljøforbedringer (arbejder i udearealer), såfremt de styrker 
sammenhængen mellem boliger og ydre fællesarealer, og gerne i større etagebolig-
bebyggelser, hvor miljøarbejder styrker de boligsociale forhold270. Problematikker, 
som skyldes boligsociale udfordringer, søges i høj grad afhjulpet via indsatser, der 
kombinerer fysiske indsatser med boligsociale indsatser som eksempelvis etable-
ring af lektiehjælp, skolehaver, involvering af lokale unge i byggearbejdet og andre 
tiltag af social karakter. Fokus i ph.d.-afhandlingen er imidlertid de fysiske indsat-
ser. De fysiske løsningsmodeller for afhjælpningen af trygheds- og boligsociale 
problemstillinger, der ligger under miljøforbedringskategorien, har ofte til formål 
at skabe overblik i bebyggelsen, at nedbryde de store skalaer, samt at skabe bedre 
sammenhæng mellem de ofte store, lukkede bebyggelser og det omgivende kvarter 
ved hjælp af stisystemer, sportsfaciliteter og lignende, der inviterer udefrakom-
mende ind i bebyggelsen. Det er imidlertid ikke alle beboere, der opfatter denne 
åbning af bebyggelserne som tryghedsskabende, nærmest tværtimod271. Utryghed 
og manglende ejerskab eller tilhørsforhold til ens boligbebyggelse tilskrives også 
delvist de store montagebyggeriers arkitektoniske formgivning, præget af stor 

                                                      
268 Interview med Sune Skovgaard, Byggeteknisk Konsulent, LBF. 
269 Inge Vestergaard og Henrik Blyt, “Appropriate Ventilation Solutions for the Iconographic buildings from 
the Fifties - A cross Disciplinary Investigation” (2016). 
270 Landsbyggefonden, “Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i an-
søgninger om støttede lån.” 
271 Claus Bech-Danielsen, Renovering af almene bebyggelser 2004-2007 (2007), 232. 
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repetition af komposition og materialebrug i stringente bebyggelsesplaner. Ofte 
søger man at gøre op med dette via de fysiske indsatser ved at skabe et mere op-
brudt og forskelligartet udtryk i facadekomposition og materialeholdning, ind-
gangspartier og eventuelt ved nedrivning af dele af bebyggelsen272. Udover at ar-
bejde med skalering og gennembrud af randzoner er et ofte anvendt greb at etab-
lere adgang fra stuelejlighederne til nyanlagte private haver, for hermed at skabe 
en form for semi-privat overgang fra boliger til fællesarealer. Tanken er, udover 
en øget boligkvalitet for beboerne i stuelejlighederne, at skabe mulighed for såvel 
uformelle sociale møder som for en øget indirekte social kontrol. Dette sker ved 
at skabe mere udsyn i bebyggelserne og dermed en form for uformel ’overvåg-
ning’, der fremmer tryghedsfornemmelsen. Det er imidlertid ikke nødvendigvis 
ønsket eller hensigtsmæssigt i alle bebyggelser, da det for nogle stuelejlighedsbe-
boere netop synes utrygt, at deres lejlighed bliver gjort nemmere tilgængelig ude-
fra273. 

 

Tilgængelighed 

LBF søger ofte at få integreret tilgængelighedsarbejder i projekterne med afsæt i 
en strategisk målsætning om fremtidssikring af den almene boligsektor. Fremtidssik-
ring dækker over projekter, hvor de fysiske indsatser rækker ud over almindelig 
afhjælpning af aktuelle tekniske, funktionelle og oplevelsesmæssige problemer, 
men også søger at imødegå de udfordringer, som forventeligt vil opstå i fremti-
den274. Disse er typisk vurderet som omhandlende særlige boligbehov og boligty-
per ud fra demografiske forhold som en forventet stigning af ældre beboere. Også 
bæredygtighedsmålsætninger kan kategoriseres som fremtidssikring. Forslag om 
integrering af tilgængelighedsløsninger i renoveringsprojekter er baseret på LBFs 
vurdering af det samlede tilbud af tilgængelige almene boliger i det område, som 
en bebyggelse ligger i samt af den individuelle bebyggelses bygningsfysik og bebo-
ersammensætning. Strategien om tilvejebringelse af tilgængelige boliger er bolig-
politisk prioriteret gennem en særskilt bevilling til dette arbejde. Etableringen af 
tilgængelige boliger indebærer sikring af niveaufri adgang til lejlighederne fra par-
keringsarealerne i boligområdet. Ofte skal der etableres elevatorer, og lejligheder-
ne må ombygges for at sikre vende- og manøvreplads i henhold til kravene i byg-
ningsreglementet og SBi anvisningerne 249 og 222275. På linje med handicapfor-
bundets anbefalinger vil LBF ikke støtte liftløsninger, ligesom kørestolsbrugere 

                                                      
272 Claus Bech-Danielsen og Mette Mechlenborg, Renovering af almene boligområder: Evaluering af fysiske 
indsatser gennemført i perioden 2014-2016 (2016) 
273 Bech-Danielsen og Mechlenborg, 234. 
274 Claus Bech-Danielsen, Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser: Evaluering af ti renoveringer 
med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed, 29–31. 
275 Landsbyggefonden, “Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i an-
søgninger om støttede lån.”, 6. 
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skal kunne anvende de fælles trappeopgange276. Det er altså ikke en velanset løs-
ning at lave adgangen kun til stuelejlighederne via en havedør med rampe fra den 
modsatte side af bygningen i forhold til de øvrige beboeres ankomstsituation277. 
LBF stiller yderligere krav til venderadier i køkken, opholdsrum og på altanen, 
ligesom der bør være såvel venderadius og plads til en dobbeltseng i et soveværel-
se. LBF støtter etableringen af et antal tilgængelige boliger i de pågældende bolig-
foreninger ud fra en vurdering af forbedringen af boligforeningens konkurrence-
evne. Men de konkrete løsninger vurderes også arkitektonisk og funktionelt: 

”Fonden kan støtte etablering af tilgængelighed til en del af boligerne, 
hvor det skønnes, at det kan styrke afdelingens konkurrenceevne. Det 
er en forudsætning, at der kan opnås tilfredsstillende løsninger med 
hensyn til bl.a. arkitektur, planløsninger i boligerne, gennemlyste boli-
ger, funktionalitet mv. Fonden foretager en konkret vurdering i hvert 
enkelte tilfælde.”278 

Som det fremgår af citatet, bliver både omfanget og løsningsforslagene til etable-
ring af tilgængelige boliger vurderet ud fra flere parametre. Dels er det en konkret 
vurdering af den demografiske udvikling og boligforeningens konkurrencedygtig-
hed, dels støtter LBF sig til gængse vejledninger, der findes på indretningsområdet 
i denne sammenhæng. Men ikke mindst er der tale om vurderinger af de skitsere-
des løsningers indvirken på arkitektoniske forhold både konstruktivt, funktionelt 
og æstetisk. 

 

Sammenlægning og ombygning 

Sammenlægning af mindre til større boliger støttes af flere årsager. Det overord-
nede sigte er at sikre konkurrencedygtige og attraktive boliger, hvor beboersam-
mensætningen afspejler befolkningssammensætningen og husstandstyperne i hele 
landet. Demografisk viser der sig på landsplan en voksende aldrende beboergrup-
pe og i den almene boligsektor specifikt et større antal enlige beboere og offent-
ligt forsørgede beboere end i resten af landet. Igen er der tale om et hensyn til 
boligforeningernes konkurrencedygtighed, som kan styrkes ved at sikre et mere 
varieret udbud af lejligheder og derigennem en mere blandet beboersammensæt-
ning. Særligt er der et ønske om dels at fastholde dels at tiltrække børnefamilier 
og ressourcestærke beboere. Dette gøres typisk ved at sammenlægge små boliger 
til større, ved et etablere helt nye boligtyper, eksempelvis rækkehuse, i en etage-
bebyggelse samt at sikre, at der findes boliger, som er tilgængelige for gangbesvæ-
rede og kørestolsbrugere. Det er ofte nødvendigt at sammenlægge lejligheder i 
                                                      
276 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, Landsbyggefonden. 
277 Observation af LBF besigtigelse i Mosegårdsparken, Gentofte, 2016. 
278 Landsbyggefonden, “Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i an-
søgninger om støttede lån”, 6. 
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forbindelse med etablering af tilgængelighedsboliger eller for at sikre baderum i 
tilstrækkelig størrelse i de ældre lejligheder. Endelig støtter LBF nedlæggelsen af 
ensidigt belyste lejemål, da gennemlyste boliger anses som en væsentlig boligkvali-
tet. Også i vurderingen af, hvorvidt sådanne arbejder kan få tilsagn om støtte vur-
deres der konkret på en række parametre i hver enkelt sag: 

”Det er også en forudsætning, at der kan opnås tilfredsstillende løsnin-
ger med hensyn til brugsmæssig kvalitet, planløsninger i boligerne, 
gennemlyste boliger, bygningens arkitektur, funktionalitet mv. Fonden 
foretager en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde”. 279  

En uheldig virkning af de fysiske indsatser kan imidlertid være, at de mindst res-
sourcestærke beboere er tvunget til at flytte på grund af huslejestigninger, uden at 
deres situation som sådan er forbedret280. Det er særligt problemer af boligsocial 
karakter som dermed potentielt flytter med særlige beboergrupper rundt til andre 
afdelinger, da det økonomiske pres i forbindelse med stigende husleje på grund af 
renovering tvinger de ressourcesvageste beboere til at flytte videre til bebyggelser, 
hvor huslejen er lavere. Dette er gerne bebyggelser, som ikke er renoveret eller 
ikke er nær så attraktive som de omkringliggende boligforeninger.  

 

                                                      
279 Landsbyggefonden, “Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i an-
søgninger om støttede lån.”, 7. 
280 Bech-Danielsen og Mechlenborg, Renovering af almene boligområder, 234. 
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Godkendelseskriterierne 

Formelt anvendes overvejende tre redskaber i LBFs vurdering af renoveringsstøt-
tesagerne: 1) totaløkonomiske beregninger vedrørende bygningernes klima-
skærm281, 2) et internt notat om støttekriterier 282, samt 3) vurdering af materialers 
levetider (www.levetider.dk). Men herudover bygger sagsbehandlingen i høj grad 
på faglig viden og erfaring hos de enkelte medarbejdere samt på det vidensgrund-
lag, som LBF selv tilvejebringer via evalueringer, forskning og undersøgelser. I 
Driftsstøtteafdelingen afholdes månedlige møder, hvor aktuelle problemstillinger i 
konkrete sager bliver vendt, og på denne måde bliver der tale om en fagligt prin-
cipbaseret men tilpasningsdygtig sagsbehandling. Der er også tale om principbase-
ret sagsbehandling i og med, at regulativerne er så bredt formuleret, at der sikres 
handlerum for LBF til eksempelvis at stille ekstra krav til dokumentationsmateria-
ler. Den aktuelle politiske dagsorden tages selvfølgelig også til efterretning i den 
daglige forvaltning. Et eksempel herpå er, at kommunerne i de seneste år har 
modsat sig nedlæggelsen af de mindste lejligheder, da de mangler sådanne lejemål 
i kommunerne, hvilket LBF tager til efterretning i behandlingen af den enkelte 
sag283.  

Som det fremgår af citaterne ovenfor, vurderer LBF også løsningsforslagenes arki-
tektoniske kvalitet, selvom der i LBFs regulativer og retningslinjer ikke findes 
nogen officiel beskrivelse af, hvad arkitektonisk kvalitet præcis er og dækker over, 
og dermed heller ikke af hvordan den kan vurderes. Alligevel er der nogle kriterier 
løsningerne som minimum skal leve op til for at opfylde LBFs krav til kvaliteten 
af arkitektoniske løsninger. De arkitektoniske løsninger skal være robuste, bygge-
teknisk gennemprøvede og funktionelle løsninger, som giver mening totaløkono-
misk set284. Herudover vurderes proportionering, materialeholdning, patinerings-
evne og skala, parametre som er mindre håndgribelige end de førstnævnte. Også 
her er der tale om vurdering på baggrund af faglighed og erfaring. Materialer og 
løsninger skal være slidstærke, da boligerne skal kunne bebos af alle typer lejere, 
eksempelvis også dem som ikke lufter ud, uden at bygningerne tager skade. Og de 
byggetekniske løsninger skal være velafprøvede, da det er politiske og økonomisk 
uacceptabelt at skulle renovere på ny på grund af uforsvarlige metoder. Af samme 
grunde gives kun støtte til nødvendige arbejder og ikke til arbejder, som måske 
nok kan løfte en bebyggelse æstetisk, såfremt disse ikke har direkte betydning for 
løsningen af de støtteberettigede problemstillinger. 
 

                                                      
281 Klimaskærmen omfatter alle bygningsdele, som adskiller det indre og ydre som tag, vinduer, facade mv. 
282 Landsbyggefonden, “Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligehol-
delse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om 
tilskud til infrastrukturændringer i udsatte almene boligområder” (Landsbyggefonden, 4. juni 2015). 
283 Interviews med ansatte i Byggeteknisk Funktion i LBF.  
284 Interviews med ansatte i Byggeteknisk Funktion i LBF.  

http://www.levetider.dk/
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5.  Evalueringer og formidling 

LBF skal i henhold til Almenboligloven 285 og eget regulativ om renoveringsstøtte-
ordningen evaluere effekten af de støttede projekter og indsatser samt sikre ud-
veksling af erfaringer fra dette arbejde. Dette gøres via AlmenNets publikationer 
og formidlingstiltag, støtte til øvrige publikationer samt ved evalueringsrapporter. 
LBF har således løbende evalueret resultaterne af renoveringsstøtteordningen, 
hvilket har resulteret i en række publikationer udført af SBi eller af øvrige konsu-
lenter. Siden renoveringsstøtteordningen blev iværksat, har den udviklet sig i takt 
med opståede behov, politiske ambitioner og som resultat af LBFs egne evalue-
ringer og analyser. Af samme grund er rapporterne interessante for nærværende 
undersøgelse i og med, at de igennem præsentationen af de evaluerede projekter 
samtidig afspejler de dagsordner, som har været vurderet vigtige på udgivelses-
tidspunktet. Der tegner sig fra de tidligste rapporter til de seneste en forskel i, 
hvilke renoveringsindsatser der har været af vigtighed, men også en forskel i krite-
rierne for, hvorvidt renoveringsindsatser er vurderet som vellykkede. Dette er 
fremstillet i tabel 10, der giver et overblik over udgivne rapporter fra 1997 frem til 
2017 samt en opsummering af deres primære fokus. 

                                                      
285 Almenboligloven § 91 stk. 9 og fondens regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen § 20. 

Foto 10. Evalueringer. LBF evaluerer løbende resultaterne af renoveringsstøtteordningen, hvilket har 
resulteret i en række publikationer udført af SBi eller af øvrige eksterne konsulenter. 
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År Rapport Fokus 

1997 22 overfrakker: Facadeinddækninger 
- en eksempelsamling  

I evalueringen af indsatserne efter omprioriteringsloven fra 1994 
blev det konkluderet, at den negative udvikling i boligområderne var 
bremset, men ikke vendt, ligesom de fysiske renoveringer sjældent 
afhjalp bebyggelsernes grundlæggende arkitektoniske problemstillin-
ger. 

Smukkere renoveringer: Arkitektonisk 
kvalitet ved renovering af nyere     
boligområder 

2001 Fysisk opretning og forbedring af     
almene boligafdelinger 2.2  

Rapporten opstiller tre scenarier, indenfor hvilke det fremtidige 
renoveringsbehov estimeres mhp. at løse udfordringer vedrørende 
arkitektonisk udtryk, miljøforbedring, trafikbelastning, kriminalitet, 
tilgængelighed, fælles faciliteter, klimaskærme, økologi og miljø, 
sammenlægninger og nye boligtyper, bade og køkkener samt energi-
forbrug og indeklima. 

2005 At fremtidssikre almene boliger fra 
50’erne: idékatalog på baggrund af 
20 demonstrationsprojekter 

22 eksempler med løsninger ift. fokusområderne tilgængelighed, 
sammenlægning af boliger, nye boligformer, modernisering af køkke-
ner og bad, miljøforbedringer samt vægtning af bevaringsværdier. 

2006 Almene boliger med fremtid:      
fremtidssikring af almene boliger 

Rapporten konkluderer, at det er nødvendigt med bredspektrede og 
helhedsorienterede løsninger. De nye erfaringer viser, at der er 
større krav til boligernes kvalitet og fællesfaciliteter samt til boligom-
rådernes positive omdømme. Også øget krav om tilgængelige boliger 
og energibesparende tiltag er registreret i rapporten. 

2008 Renovering af almene bebyggelser 
2004-2007 

Fokus i evalueringen er bebyggelsernes arkitektoniske kvaliteter og i 
forlængelse heraf en italesættelse af arkitektoniske problemstillinger 
specifikt for almene boligbebyggelser opført efter anden verdenskrig. 
Konklusionen er, at det er muligt at kombinere løsningen af bygge-
tekniske udfordringer med forbedring af bebyggelsernes æstetiske og 
oplevelsesmæssige kvaliteter, samt at dette kan gøres ved en konti-
nuerlig revision af boligbehov og værdier i den forbindelse. 

2009 Evaluering af virkninger af ompriori-
teringsloven fra 2000: Baggrund,   
indsatser og resultater i Bispehaven, 
Vejleåparken og Tingbjerg 

Udgangspunktet er store boligbebyggelser, der er renoveret samtidig 
med at de boligsociale forhold skulle forbedres. Særligt dokumente-
res og evalueres processen mhp. at kvalificere lignende fremtidige 
projekter. 

2011 Renovering af efterkrigstidens         
almene bebyggelser: Evaluering af ti 
renoveringer med fokus på arkitek-
tur, kulturarv, bæredygtighed og     
tilgængelighed 

Fokus i rapporten er potentialer og problemstillinger omkring arki-
tektur, bæredygtighed og tilgængelighed. Der er fokuseret på kvalite-
ten af de bygningsmæssige forandringer og på, hvordan renoverin-
gerne forholder sig til temaerne arkitektonisk kulturarv, tilgængelig-
hed og bæredygtighed. 

2014 Nye udfordringer for det almene    
boligbyggeri 

I rapporten estimeres det aktuelle renoveringsbehov. Analysen har 
samme boligmasse som udgangspunkt som i 2001-rapporten og 2006-
rapporten, men imidlertid er der tilføjet indsatsområderne tryghed, 
miljøfremmede stoffer, tomme boliger og bevaringshensyn. 

Renovering af almene bebyggelser. 
Evaluering af fysiske indsatser      
gennemført i perioden 2011-2013 

Fokus på proces omkring genhusning samt på de fysiske resultater i 
forhold til arkitektur, tilgængelighedsløsninger, infrastruktur og 
nedrivninger med formålet at kunne skabe et solidt fremtidigt be-
slutningsgrundlag.  

2017 Renovering af almene boligområder. 
Evaluering af fysiske indsatser      
gennemført i perioden 2014-2016 

Fokus på hvorledes de fysiske indsatser har påvirket arkitekturen og 
boligkvaliteten i bebyggelserne med henblik på det sociale liv i bolig-
området, ændringer i boligområdets omdømme efter renoveringen 
samt beboernes oplevelser af selve processen. Det konkluderes, at 
næsten alle evaluerede projekter har måtte spare undervejs og der-
med fravælge indhold og løsningsmodeller, der var beskrevet i de 
indledningsvist godkendte projekter. 

Tabel 10. Oversigt over udgivne evalueringsrapporter og deres primære fokus. 
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En gennemlæsning af rapporterne viser, at der i de første år efter LBF begyndte at 
give støtte til renoveringsarbejder primært var fokus på byggetekniske problem-
stillinger. I evalueringen af indsatserne efter omprioriteringsloven fra 1985 blev 
det imidlertid anbefalet også at fremme de sociale indsatser i områderne. Dette 
skulle ske i samarbejde med kommunerne, da effekten af de fysiske indsatser og 
saneringer af afdelingernes økonomi ikke havde den ønskede effekt.  
I evalueringen af indsatserne efter omprioriteringsloven fra 1994 blev det konklu-
deret, at den negative udvikling i boligområderne var bremset, men ikke vendt. De 
fysiske renoveringer afhjalp sjældent bebyggelsernes grundlæggende arkitektoniske 
problemstillinger286. Mens indsatserne udført efter omprioriteringsloven fra 2000 
ifølge evalueringen viste, at arkitekter og boligafdelinger generelt havde lært af 
tidligere tiders fejltagelser, samt at det var muligt at skabe arkitektoniske forbed-
ringer i bebyggelserne287.  

Rapporten Almene boliger med fremtid 288 fra 2006 følger op på rapporten fra 2001289 
og konkluderer, at det er nødvendigt med bredspektrede og helhedsorienterede 
løsninger. Rapporten konkluderer samtidig, at nogle af de nye erfaringer viser, at 
beboerne har øgede krav til boligernes kvalitet og fællesfaciliteter, samt til at deres 
eget boligområde har et godt omdømme290. Også øgede krav om tilgængelige boli-
ger og energibesparende tiltag er registreret i rapporten. I rapporten opskrives 
renoveringsbehovet for de murede bebyggelser opført frem til 1959, særligt på 
grund af et øget tilgængelighedsfokus.  

Forinden var der i 2005 lavet en demonstrationsprojektpulje, som resulterede i 
rapporten At fremtidssikre almene boliger fra 50’erne. Her viste 22 eksempler løsninger 
på fokusområderne tilgængelighed, sammenlægning af boliger, nye boligformer, 
modernisering af køkken og bad, miljøforbedringer samt vægtning af bevarings-
værdier291. Denne vægtning skulle ske ved, at man forud for renoveringerne vur-
derede bebyggelsernes eksisterende kvaliteter. Disse kvalitetsparametre som bør 
vurderes, beskrives i rapporten som bebyggelsernes proportionering, detaljering 
og materialeholdning, herunder også materialernes kvalitet og holdbarhed. Disse 
aspekter kan også betegnes som arkitektonisk kvalitet. Rapporten viser samtidig 
flere eksempler på tilgange til vægtningen af sådanne kvaliteter i renoveringspro-
jekter, der spænder fra nænsomme indgreb, som er svære at få øje på, til markante 
tilføjelser og ombygninger, hvor det nye står i stærk kontrast til det eksisterende. 

                                                      
286 Med omprioriteringsloven af 1994 blev det muligt at give støtte til afdelinger på baggrund af væsentli-
ge problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor 
andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. I 
90´erne blev det muligt at støtte arbejder i udearealerne ved etagebyggeri ~ Miljøarbejder, i en forståelse 
af at denne del af en afdeling har stor betydning for image, boligkvalitet mv. 
287 Bech-Danielsen, Renovering af almene bebyggelser 2004-2007. 
288 Landsbyggefonden og WITRAZ Arkitekter, Almene boliger med fremtid (2006). 
289 Byfornyelse Danmark, Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger. 2 2. 
290 Landsbyggefonden og WITRAZ Arkitekter, 22. 
291 Ulrik Dybro og Lulu Grønlund, At fremtidssikre almene boliger fra 50’erne: Idékatalog på baggrund af 
20 demonstrationsprojekter (Landsbyggefonden, 2005), 7. 
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I 2008-rapporten var fokus i evalueringerne nu bebyggelsernes arkitektoniske kva-
liteter og i forlængelse heraf en italesættelse af arkitektoniske problemstillinger, 
specifikt for almene boligbebyggelser opført efter anden verdenskrig. Konklusio-
nen var, at det er muligt at kombinere løsningen af byggetekniske udfordringer 
med forbedring af også bebyggelsernes æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter, 
samt at dette kan gøres ved en kontinuerlig revision af vores boligbehov og vær-
dier i den forbindelse292.  

I udgivelsen Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser fra 2011 evalueres projek-
ter udført i 2008-10 med fokus på potentialer og problemstillinger omkring arki-
tektur, bæredygtighed og tilgængelighed. Der er fokuseret på kvaliteten af de byg-
ningsmæssige forandringer, samt på hvordan renoveringerne forholder sig til te-
maerne tilgængelighed, bæredygtighed og ikke mindst arkitektonisk kulturarv. 
Rapporten konkluderer, at de renoveringer som er lykkedes bedst arkitektonisk 
set, er dem, hvor man har taget udgangspunkt i de eksisterende bygningers arki-
tektoniske kvaliteter293. Men i rapporten præsenteres også det grundlæggende 
skisma og udfordringen i på den ene side at skulle sikre velfungerende almene 
boliger og på den anden side at skulle sikre, at bygninger fortsat kan afspejle hi-
storien og betingelserne bag deres tilblivelse294. I rapporten peges endvidere på, at 
det særligt kan synes svært at skulle bevare montagebyggerierne som arkitektonisk 
kulturarv, da man ikke tillægger disse bebyggelsers materialer og selve udførelsen 
samme værdier og kvaliteter som de tidligere, håndværksopførte, murede bebyg-
gelser. Især tager rapporten fat i diskussionen om hensigtsmæssige bevaringsstra-
tegier (se Del I.4). 

I 2014 udgav LBF to rapporter. I rapporten ”Nye udfordringer for det almene 
boligbyggeri” estimeres det forestående renoveringsbehov. Analysen har samme 
boligmasse som udgangspunkt som i 2001 og 2006 rapporterne, imidlertid er der 
tilføjet indsatsområderne tryghed, miljøfremmede stoffer, tomme boliger og beva-
ringshensyn295. Mens rapporten ”Renovering af almene bebyggelser. Evaluering af 
fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013” evaluerer de seneste renove-
ringsindsatser med fokus på genhusningsprocesser, tilgængelighedsløsninger, in-
frastruktur og nedrivninger med formålet at kunne skabe grundlag for et solidt, 
fremtidigt beslutningsgrundlag296.  

                                                      
292 Bech-Danielsen, Renovering af almene bebyggelser 2004-2007. 
293 Bech-Danielsen, Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser, 24. 
294 Bech-Danielsen, 35. 
295 Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri (2014). 
296 Claus Bech-Danielsen, Inge Mette Kirkeby og Søren Ginnerup, Renovering af almene bebyggelser: Eva-
luering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013 (2014). 
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I den seneste rapport fra 2017 har fokus været, hvorledes de fysiske indsatser har 
påvirket arkitekturen og boligkvaliteten i bebyggelserne med henblik på det socia-
le liv i boligområdet, ændringer i boligområdets omdømme efter renoveringen 
samt beboernes oplevelser af selve processen. I samme rapport konkluderes for 
næsten alle de 11 evaluerede projekter, at der har måtte spares undervejs og der-
med fravælges indhold og løsningsmodeller, der ellers var beskrevet i de indled-
ningsvist godkendte projekter297. 

For at opsummere viser en samlet læsning af rapporterne, at der, fra tidligere at 
havde været et behov for at renovere de tidlige montagebyggerier fra 1960’erne og 
1970’erne med henblik på såvel byggetekniske og boligsociale problemstillinger, 
nu er kommet et større behov for renovering af de murede bebyggelser opført 
frem til 1959. Samtidig er der kommet et øget fokus på større boligkomfort, æn-
drede brugsmønstre og behovet for at fremtidssikre bebyggelserne i forhold til at 
kunne huse ændrede beboergrupper med ændrede brugsmønstre. Dermed er der 
også kommet et større fokus på de murede bebyggelsers udfordringer, men også 
på deres kvaliteter og deres arkitektoniske kulturarvsværdier. Allerede i 1990’erne 
blev LBF opmærksom på, at de udførte renoveringer var af for ringe arkitektonisk 
og byggeteknisk kvalitet, hvilket medførte efterspørgsel på en højere grad af hel-
hedstænkning for at fremme den arkitektoniske kvalitet. Og i 2005 var behovet 
for opmærksomhed omkring de murede bebyggelsers arkitektoniske kulturarvs-
værdier italesat. Denne opmærksomhed skulle styrkes ved, at man i den indleden-
de analyse reflekterede over bebyggelsens eksisterende kvaliteter. Siden har netop 
kravet om kulturarvshensyn gjort sig yderligere gældende i kraft af et øget fokus 
på særligt de murede boligbebyggelsers arkitektoniske kulturarv. Montagebyggeri-
ernes arkitektoniske kulturarv er imidlertid også italesat, men synes sværere at 
håndtere, da der her er tale om en kulturarv, som i højere grad kan siges at knytte 
sig til ambitionerne bag bebyggelserne end til selve kvaliteten af bebyggelserne 
såvel byggeteknisk som æstetisk og materiale- og håndværksmæssigt.  

 

                                                      
297 Bech-Danielsen og Mechlenborg, Renovering af almene boligområder, 236. 
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6.  Opsummering på Rammeværket 

Varetagelsen af de almene boliger som arkitektoniske kulturarv sker aktuelt inden-
for det særskilte fagfelt renovering. Renoveringsopgaver stiller store krav til de 
udførende rådgiveres viden om det eksisterende byggeri, dets konstruktioner, ar-
ten af udfordringer, deres ophav og virkninger. Der er udgivet talrige rapporter og 
vejledninger vedrørende renovering og de medfølgende problemstillinger blandt 
andet af GI og brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces298. Der findes også 
særskilte renoveringsefteruddannelsesforløb grundet de tekniske og processuelle 
udfordringer, som viser sig i den tværfaglige disciplin at opdatere og ombygge 
eksisterende bygninger. Det er ikke ambitionen i denne afhandling at udfolde alle 
problemstillinger, som renoveringsopgaver medfører, men derimod at søge at 
indkredse, hvilke af disse der har betydning for netop den værdibaserede udvik-
ling af almene boliger.  

Resultatet af denne redegørelse for den almene boligrenoveringskontekst, renove-
ringsstøtteordningen, de regulatoriske og projektorganisatoriske bindinger, den 
eksisterende almene boligmasses udfordringer og strategierne for dens fremtids-
sikring opsummeres nedenfor. 

 

Renoveringsstøtteansøgninger har primært fokus på aktuelle udfordringer og 
ikke på eksisterende kvaliteter 

Omfanget af de kommende renoveringsopgaver i den almene boligsektor er bety-
deligt, hvis den forsat skal løfte den boligpolitiske opgave at tilbyde kvalitative 
boliger til alle typer af borgere til en rimelig husleje. Ansøgningerne om renove-
ring udspringer fra boligforeningerne og ikke fra LBF eller kommunerne. Af 
samme grund har ansøgningerne om renoveringsstøtte typisk fokus på de udfor-
dringer, som bebyggelserne aktuelt står overfor, der er berettiget til støtte.  

 

LBFs strategier søges implementeret i projekterne 

LBF har en række målsætninger, som søges implementeret i de prækvalificerede 
renoveringsprojekter for at fremtidssikre boligerne, selvom det ikke er LBF, som 
initierer projekterne. Udover de boligsociale og byggetekniske udfordringer er det 
sikringen af et passende antal af tilgængelige boliger og en bred sammensætning af 
boligtyper i de enkelte foreninger, som særligt gør sig gældende.  

                                                      
298 Rolf Simonsen og Line Maj Aagreen, “Gode råd til renoveringsprocessen” (Værdiskabende Byggeproces, 
2017), www.vaerdibyg.dk; Rolf Simonsen og Line Maj Aagreen, red., “Renoveringsstrategi” (Værdiskaben-
de Byggeproces, 2017), www.vaerdibyg.dk; Rolf Simonsen, red., “Risikohåndtering i renoveringsprojekter” 
(Værdiskabende Byggeproces, 2016), www.vaerdibyg.dk; Esben Dannemand Frost m.fl., Renovering: 25 
eksempler på vellykket renovering (Kbh.: GI - Bedre Boliger : Eksp. Dansk Bygningsarv, 2012); Esben Dan-
nemand Frost m.fl., “Klimatilpasning af ældre almene etagebebyggelser”, 2014; GI - Bedre Boliger og 
Lading Arkitekter + Konsulenter, Bedre vinduer: en vejledning for bygningsejere (Kbh.: GI, 2012). 
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Det skyldes dels en forventet stigning i antallet af ældre beboere, dels et ønske om 
at tiltrække flere ressourcestærke beboere og gerne de underrepræsenterede bør-
nefamilier.  

 

LBFs forvaltning er principbaseret, tilpasningsdygtig og fagligt funderet 

Den eksisterende almene boligmasse opført før 1974 kendetegnes af forskelle i 
såvel bebyggelsesplaner, konstruktioner, materialer, rumdimensioneringer, plan-
løsninger og visuelle udtryk. Derfor må de samme strategiske målsætninger tilpas-
ses de enkelte bebyggelser. Renoveringsstøtteordningens regulativer godkendes 
politisk, og direkte formålsændringer kræver politisk enighed. Alligevel er der 
mulighed for, at LBF kan prioritere en række fokusområder gennem mindre juste-
ringer i praksis samt gennem særlige puljer og indsatser. LBF har også ret til at 
udbede sig ekstra dokumentation udover den, som er beskrevet i vejledningen om 
renoveringsstøtte, hvis det vurderes nødvendigt for at belyse projekternes afsæt 
og indhold. Der kan således være forskelle i LBFs krav til ansøgningerne. LBFs 
vurdering af ansøgningerne, deres indhold og kvalitet bygger på en principbaseret 
men tilpasningsdygtig forvaltning. Der foretages dermed vurderinger fra sag til 
sag baseret på overordnede principper, et fælles akkumuleret vidensgrundlag, in-
tern sparring og den ansattes faglige erfaring.  

 

Forenkling af beslutningsprocesser ved hjælp af et primært kommunikationsled 

Renoveringsopgaver bliver ikke enklere af at skulle udføres i den almene renove-
ringsstøttekontekst. Det skyldes udover reglerne for tildeling af støtte og sagspro-
ces, at der er hele tre beslutningsdygtige parter: beboerne, LBF og beliggenheds-
kommunen. Disse skal nå til enighed omkring indholdet og udførelsen af renove-
ringsprojekterne. Der er i projektorganisationen ofte søgt en forenkling af proces-
sen ved at lade al kommunikation omkring projektets tilvirkning gå igennem bo-
ligorganisationens projektleder. Kommunikationsvejene veksler imidlertid af-
hængigt af boligorganisation og kommune. Men i mange sager er der ikke direkte 
kommunikation mellem boligforeningen og kommunen til LBF, undtagen ved 
besigtigelsen. I mange tilfælde deltager kommunerne imidlertid ikke.  
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Projektindhold, løsninger og økonomi fastlægges i forbindelse med Skema A 

De grundlæggende forudsætninger for projekterne i projektudviklingsfasen fast-
lægges frem mod Skema A godkendelsen. Det er derfor også en gennemgående 
anbefaling i SBis seneste evalueringsrapport af almene boligrenoveringer fra 2017, 
at der som afsæt for projekterne foretages en indgående registrering af den lokale 
kontekst, beliggenheden, boligkulturen i den pågældende afdeling samt af beboer-
nes oplevelse af deres boligområde299.   

 

Et etableret fokus på arkitektonisk kvalitet i de almene boligrenoveringer 

Siden 1990’erne har der været et voksende fokus på at få løftet den arkitektoniske 
kvalitet af de LBF-støttede almene renoveringer. Gennem de seneste 30 år er arki-
tektonisk kvalitet som mål og begreb blevet en legitim dagsorden i den almene 
renoveringskontekst på trods af det teoretisk set diskuterbare indhold300. 

 

Ingen nedskrevne retningslinjer for vurdering af arkitektonisk kvalitet i LBF 

Selvom det ikke er nedskrevet i officielle dokumenter, er der en praksis for, at 
man i LBFs forvaltning af renoveringsstøtteordningen vurderer løsningers arkitek-
toniske kvalitet ud fra, om de er robuste, byggeteknisk gennemprøvede og funkti-
onelle samt totaløkonomiske fordelagtige. LBF har i kraft af den principbaserede 
tilgang mulighed for at hæve projekternes arkitektoniske kvalitet på en for LBF 
hensigtsmæssig måde. Det er imidlertid bevidst, at der ikke fra LBFs side offent-
liggøres officielle retningslinjer eller konkrete beskrivelser af et ønsket kvalitetsni-
veau i renoveringsprojekterne, da disse kunne medføre, at der blev ansøgt om alt 
for dyre løsninger. Dermed ville LBFs rolle potentielt være at sænke kvaliteten af 
projekterne for at få økonomien til at gå op. 

 

Fokus på almene boliger som arkitektonisk kulturarv i LBF 

Hensynet til de eksisterende almene boligers arkitektoniske kvaliteter, og sidenhen 
deres bevaringsværdier, er også blevet et fokus i LBFs evalueringer og udgivelser. 
Som udgangspunkt er det imidlertid centralt at slå fast, at LBF ikke har hjemmel 
til at definere, hvad der er arkitektonisk kulturarv, eller hvorledes den skal vareta-
ges, hverken generelt eller i forbindelse med forvaltningen af renoveringsstøtte-
ordningen. Det er en opgave, der ligger hos SLKS (officielt hos Kulturministeren) 
og kommunerne301. Men trods den manglende hjemmel til at stille krav om hen-
                                                      
299 Bech-Danielsen og Mechlenborg, “Renovering af almene boligområder: Evaluering af fysiske indsatser 
gennemført i perioden 2014-2016”, 237. 
300 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, LBF. 
301 Dette fremgår af Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, 
2016.  
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syntagen til arkitektoniske kulturarvsværdier i forbindelse med tilsagn om renove-
ringsstøtte er der i den almene boligsektor opbakning til stadig kvalificering af 
den arkitektoniske kvalitet og den arkitektoniske kulturarvsdagsorden i den alme-
ne renoveringskontekst. Der er bevidsthed om, at sådanne aspekter hænger sam-
men med oplevelsen af attraktive almene boliger, hvilket er en uløselig del af mid-
let til målet om en selvfinansierende almen boligsektor. Arkitektonisk kvalitet og 
arkitektoniske kulturarvsværdier kan således siges at være en gyldig dagsorden, 
som også fremmes gennem LBF-støttede projekter og initiativer, en dagsorden 
som også kommer fra den almene boligsektors interessenter.  

 

Den værdibaserede tilgang er ikke etableret som forvaltningspraksis 

Den værdibaserede tilgang til renovering af de almene boliger er imidlertid i sin 
vorden både i projektudførelsesforstand og forvaltningsmæssigt. Der er således 
ikke formuleret officielle retningslinjer eller principper for, hvorledes LBF kan 
tilgodese den arkitektoniske kulturarvsdagsorden i sin sagsbehandling. Der er 
heller ikke afsat en økonomisk ramme til bevaringshensyn eller til øgede drifts-
omkostninger som resultat af bevaringshensyn. Fordyrende løsninger eller ekstra 
tiltag med afsæt i et bevaringshensyn er som sådan altså ikke støtteberettiget, og 
der følger ikke penge med til sådanne tiltag. Dette ville også gælde efterfølgende 
forhøjede driftsomkostninger, eksempelvis i forbindelse med vedligehold af lin-
oliebehandlede trævinduer. Der er imidlertid eksempler på, at LBF nedprioriterer 
en totaløkonomisk beregning og støtter en dyrere løsning som skalmuring, på 
grund af arkitektoniske kulturarvshensyn. Og der er i LBF netop en stor opmærk-
somhed omkring isoleringsløsninger i de murede bebyggelser 302. Det kan være 
udtryk for en igangværende praksisændring. Ikke mindst er sådanne initiativer, 
som nærværende ph.d.-projekt, udtryk for en interesse i at udvikle strategier for 
håndtering af kulturarvshensynet i de almene boligrenoveringssager. En reel æn-
dring af LBFs regulativer for at tilgodese kulturarvshensyn vil kræve politisk op-
bakning og dermed også, at denne dagsorden sidestilles eller prioriteres i forhold 
til de øvrige politiske mærkesager som tilgængelighed, beboernes generelle sund-
hed (indeklima) og boligsociale udfordringer. LBFs Sekretariatschef siger herom: 

Ja, det ville selvfølgelig være godt, hvis regeringen og folketinget besluttede sig for en 
mere tydelig bevaringspolitik. Og hvis der fra Boligministeriets side var en mere 
overordnet plan ligesom på andre områder, for så har vi jo noget at hænge fast i, så 
kan vi jo udbygge vores politik.303 

                                                      
302 Interviews med de ansatte i byggeteknisk funktion samt daglige observationer i LBF. 
303 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, LBF. 
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B. Almene boliger som arkitektonisk kulturarv 

Denne redegørelse omhandler, hvorledes de almene boligbebyggelser identificeres 
som arkitektonisk kulturarv, først og fremmest i kortlægningsprojektet Rammer 
for Udvikling men også i øvrige udgivelser. Disse værdisætninger og de anvendte 
metoder repræsenterer den officielle, fagligt anerkendte forståelse af arkitektonisk 
kulturarv. Denne særskilte forståelse af arkitektonisk kulturarv afspejles også i de 
anbefalinger og vejledninger om hensigtsmæssig bevaring, der følger med disse 
publikationer, og tegner den overordnede norm for bevaring, som den aktuelle 
værdibaserede praksis kan siges at mødes med. 

I redegørelsen beskrives, hvordan de almene boliger identificeres som arkitekto-
nisk kulturarv, samt de medfølgende vejledninger til hvordan denne arkitektoniske 
kulturarv bør varetages. Redegørelsen skal således ikke kun bidrage med en for-
ståelse af den almene boligmasses arkitektoniske kulturarv set fra officielt, fagligt 
anerkendt perspektiv, men også tilvejebringe et overblik over hvad der anses som 
hensigtsmæssig varetagelse af denne arkitektoniske kulturarv i forlængelse heraf. 
Fremstillingen er væsentlig for afhandlingens undersøgelser, dels for at forstå 
hvilke fordringer der følger med den officielle og fagligt anerkendte identifikation 
af de almene boligers arkitektoniske kulturarv, men også for at forstå hvilke ud-
fordringer denne særskilte identifikation kan medføre i netop den almene boligre-
noveringskontekst. 
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1.  Udpegning af de almene boligers arkitektoniske kulturarv 

Igennem de seneste år er der kommet et større fokus på renovering som fagfelt, 
samt på hvad der er kendetegner god renovering ikke kun i kvantitativ forstand 
men også i arkitektonisk kvalitativ forstand. Hermed menes, at der fra at skulle 
sikres en byggeteknisk, økonomisk og funktionel forbedring af de eksisterende 
bygninger nu også er kommet fokus på kvaliteten af materialer, deres sammensæt-
ning og proportionering i sammenhæng med det funktionelle. Der er med andre 
ord en øget opmærksomhed på også de oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter 
af renoveringerne. Det fremgår dels af de rapporter, som er gennemgået, men 
også af tiltag som Renover Prisen etableret i 2013 af Realdania og Grundejernes 
Investeringsfond304 (GI) med det formål at skabe opmærksomhed omkring reno-
vering som fagfelt, og særligt omkring hvad der udmærker sig som god renove-
ring.  

Der tales ofte om værdiskabelse i renovering eller om skabelse af mere værdi, 
hvilket kan dække over forskellige værdiforståelser og evalueringsparametre. Of-
test er opmærksomheden omkring, hvad der kan siges at være en ’god renovering’, 
knyttet til værdiskabelse gennem renovering i forhold til kvantitative og økonomi-
ske aspekter305. Eksempelvis medvirker et sænket varmeforbrug, overholdelsen af 
tidsplan og budget, mindskede driftsomkostningerne og lignende målbare resulta-
ter typisk til, at en renovering opfattes som vellykket. 

Ifølge en analyse udført af CINARK (Center for Industriel Arkitektur under 
KADK) fra 2015, skyldes det primært, at de mange metoder 306, som er udviklet til 
at vurdere værdiskabelsen bygningsrenoveringer, mangler parametre og begreber 
til at beskrive kvalitet på en meningsfuld og operationaliserbar måde307. Men iføl-
ge analysen skyldes det også, at nogle kvaliteter i højere grad er knyttet til subjek-
tive oplevelser af værdi eksempelvis æstetik. Ambitionerne om at kvalificere reno-
vering som fagfelt møder nu krav om også at integrere hensynet til arkitektoniske 
kulturarvsværdier i denne praksis. Dette ses i temaudgivelser om den almene sek-
tors bygningskultur, i beskrivelser af problematikker, i formidling om projekter 
samt i formuleringer af potentielle retningslinjer.  

Endvidere er der iværksat forsøgsprojekter for at finde nye innovative arkitekto-
niske løsninger, der både kan videreformidle de værdsatte arkitektoniske kultur-
arvsværdier og samtidig opdatere bebyggelserne til nutidige krav og standarder, 
som eksempelvis i Tingbjerg og Højstrupparken. Særligt kendetegnende, for at der 

                                                      
304 GI blev stiftet i 1967 som resultat af boligreguleringsloven. GI har til formål at forbedre og kvalificere 
vedligeholdelsen af ældre private udlejningsboliger. GI ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de 
landsdækkende udlejer- og lejerorganisationer i Danmark. 
305 Henrik L. Bang, Graves Simonsen og Annette Blegvad (red.), Værdiskabelse i bygningsrenovering. En 
minianalyse af udvalgte koncepter for vurdering af egenskaber og kvaliteter i byggeri (2015). 
306 I analysen evalueres vurderingskoncepterne BREEAM, LEED, DGNB-DK, Active House, SAVE og DQI. 
307 Bang, Simonsen og Blegvad. 
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aktuelt er tale om en værdibaseret praksis under udvikling, er, at kravet om beva-
ring af arkitektoniske kulturarvsværdier i Bellahøjhusene, har resulteret i en helt 
ny type projektorganisation i den almene kontekst. Her har SLKS for første gang 
påtaget sig en konsulentrolle i forbindelse med almen bygningsrenovering for at 
sikre, at de arkitektoniske kulturarvsværdier bevares på linje med styrelsens for-
ståelse og bevaringspraksis. En nytænkning af forvaltningsrollen, som er vurderet 
hensigtsmæssig af projektparterne for at tackle denne nye problemstilling; beva-
ring af fredningsegnede, stadigt fungerende, men nedslidte almene bebyggelser. 
Der er dermed potentielt åbnet for en ny forvaltningsmæssig procedure, hvor 
myndigheder må arbejde sammen på tværs af lovgivninger og politiske dagsordner 
for at finde hensigtsmæssige kompromisser. En ansat i SLKS udtaler: 

Man er fra styrelsens side åben omkring at gå ind i projekter på nye måder for at 
udvikle praksis, og den måde vi arbejder på. Det kan også være en nødvendighed. 
[…] Vi har udfordringer med for eksempel de store boligbebyggelser, som blev op-
ført i det 20. århundrede. Her bliver vi nok nødt til at tænke på en ny måde, og 
ikke kun bruge fredningsredskabet som et traditionelt myndighedsredskab, men 
gøre tingene lidt anderledes så vi kan bevare bebyggelserne uden for meget admini-
stration. […] Vi ved ikke, om vi skal frede [Bellahøjhusene], det ligger forhå-
bentlig langt ud i fremtiden. Det må man tage, når man kommer dertil, og renove-
ringen er blevet færdig. Forhåbentlig er den blevet så god, at man kan frede bebyg-
gelsen, fordi den har bevaret sine arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Om-
vendt er det forhåbentlig ikke nødvendigt at skulle frede, fordi der er blevet passet 
på værdierne, og bebyggelsen er blevet fremtidssikret. Og vi ved ikke, hvordan lov-
givningen ser ud på det tidspunkt, måske er den blevet tilpasset, så det er nemmere 
at frede arkitektur fra anden halvdel af det 20. århundrede. Måske har vores 
praksis også ændret sig. Så i første omgang er vi gået ind i det for at bevare de 
værdier der er, og så må vi se, hvad tiden bringer.308 

I de senere år er de danske boligbebyggelser309 som arkitektonisk kulturarv i det 
hele taget, og de almene boligbebyggelser i særdeleshed, blevet genstand for en 
øget opmærksomhed. Denne opmærksomhed viser sig i en række udgivelser, kam-
pagner, forelæsninger, artikler og kurser samt i offentlig diskurs i det hele taget. 
Interessen for og italesættelsen af særligt 1900-tallets boligbebyggelsers arkitekto-
niske kulturarvsværdier og særegne arkitektoniske kvaliteter har vist sig som et 
emne netop i forbindelse med tiltrængte, forestående renoveringer. Som beskrevet 
ovenfor har tematikken omkring varetagelsen af de eksisterende almene boligers 
kvaliteter, eller snarere manglen på varetagelsen af disse, været formuleret så tid-
ligt som i evalueringsrapporterne fra 1990’erne, men det er i særdeleshed også et 

                                                      
308 Interview med Jannie R. Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen. 
309 Erik Iversen (projekt), Kend dit etagehus (Dansk Bygningsarv, 2010). 
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fokus, som er vokset udenfor LBF regi både nationalt og internationalt310. Også på 
arkitektskolerne og indenfor renoveringsefteruddannelse er der kommet fokus på 
de almene boligers arkitektoniske kulturarv311 og i fagbladet Arkitekten var temaet 
i juni 2012 renovering af det almene boligbyggeri. 

Allerede i 1998 blev der udarbejdet en rapport i forbindelse med det daværende 
By- og Boligministeriums Projekt Renovering. Rapporten 50’er boligen: analyse af 
50’er boligen påpegede, at 1950’ernes etageboliger skulle renoveres med tanke for 
bevaring af ”deres kvaliteter”:  

”Boligerne er karakteriseret ved en lang række kvaliteter, der kan gøre 
dem meget efterspurgte i det næste århundrede – hvis de vel og mærke 
renoveres med omtanke.”312 

Disse kvaliteter blev identificeret som værende bebyggelsernes centrale beliggen-
heder, nem adgang til offentlig transport, gode friarealer og fællesfaciliteter. Også 
de lave huslejer, den overordnet set hensigtsmæssige byggeteknik og vedligehol-
delsesstandard i bebyggelserne blev fremhævet.  

Ti år senere i 2008 var temaet for den årlige Bygningskulturens Dag velfærdssam-
fundets bygninger, hvortil der blev produceret en publikation313. Her blev det 
beskrevet, hvordan fortællingen om velfærdssamfundets udvikling direkte står 
skrevet i de 1,5 millioner bygninger, som blev opført 1950-80 eksempelvis i sko-
ler, institutioner og boliger. SBi rapporten, Renovering af efterkrigstidens almene boli-
ger, fra 2011 referer til denne publikation for at understrege nødvendigheden af, at 
der tages vare på de almene boliger som led i denne velfærdssamfundsfortælling: 

”Set i det lys handler de aktuelle renoveringer om at bevare og videre-
give nogle bærende fortællinger om velfærdssamfundets boligbyggeri. 
Disse fortællinger handler blandt andet om masseproduktion, om 
drømmen om at skabe gode boliger til alle og om drømmen om at løse 
datidens boligproblemer ved at modernisere byggeriet og bryde med 
traditionelle byggeformer.”314 

                                                      
310 I England er der udarbejdet flere projekter omkring social housing heritage, i Sverige er der også fokus 
på de almene boligers kulturarv og i Holland arbejdes med bevaring og energirenovering af almene boli-
ger. 
311 Renovering af bevaringsværdige almene boliger har været genstand for semesterforløb både på Kunst-
akademiets Arkitektskole (2016) og på Aarhus Arkitektskole (2017) samt på Sommerskolen Tværfaglig 
Bygningsrenovering 2017 på VIA University College i Århus, mens Molio (tidligere Byggecentrum) har 
udbudt kurset ’Energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger’. 
312 Triarc Arkitekter og By- og Boligministeriet, 50’er boligen: analyse af 50’er boligen (1998), 4. 
313 Sverrild, Velfærdssamfundets bygninger (2008). 
314 Claus Bech-Danielsen, Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser: Evaluering af ti renoveringer 
med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed, 33. 
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Kampagnen om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggerier  

Realdania, SLKS (tidl. Kulturstyrelsen), Grundejernes Investeringsfond (GI) og 
LBF indgik i et partnerskab om kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede bo-
ligbebyggelser, der resulterede i flere udgivelser i 2015. Kampagnen kørte i perio-
den 2012-2015 med Dansk Bygningsarv som kampagnens sekretariat.  

Kampagnen bestod af en renoveringsguide315, en kortlægningspublikation 316, et 
demonstrationsprojekt og en mobil udstilling. Formålet var at samle og skabe ny 
viden om de murede etageboligbebyggelser, deres bevaringsværdier og udfordrin-
ger. Samtidig skulle de eksisterende bebyggelser kortlægges og de arkitektonisk og 
kulturhistorisk mest toneangivende bebyggelser, det vil sige mest bevaringsværdi-
ge bebyggelser, identificeres. Endelig skulle renoveringsguiden komme med inspi-
ration til hensigtsmæssig renovering, vedligehold og bevaring af bebyggelserne. 
Demonstrationsprojektet bestod af renovering af den fynske almene boligbebyg-
gelse Højstrupparken. Her gav ekstra midler fra Realdania boligforeningen og 
deres rådgivere mulighed for at eksperimentere med nytænkende og innovative 
løsningsmodeller, der kunne integrere bevaring og renovering på en hensigtsmæs-
sig måde. På samme tidspunkt støttede Realdania endnu en udgivelse om perio-
dens etagebyggeri, men her var fokus specifikt på de almene murede etageboliger 
fra perioden, deres bevaringsværdier og aktuelle udfordringer i renoveringsøje-
med317.  

Kampagnen om 1940ernes og 1950ernes murede boligbebyggelser har været tone-
angivende for, hvordan de almene boligbebyggelser for perioden forstås som arki-
tektonisk kulturarv, hvilket viser sig ved en stigende henvisning til udgivelserne i 
forbindelse med projektudvikling, samt ved deltagelsen i de mange oplæg, arran-
gementer og udstillinger kampagnen har medført. 

De murede bebyggelser fra perioden tilskrives arkitektoniske kulturarvsværdier, 
der kan siges at være bærende for en national kulturarvsfortælling, som grundlæg-
gende handler om grundlæggelsen af den danske velfærdssamfund. Men de anses 
også som fysiske vidnesbyrd for arkitektoniske og samfundsmæssige idealer, som 
afspejles i alle elementer fra bebyggelsernes placering i forhold til de gamle byker-
ner, i deres helhedsplaner, landskabsbearbejdning, konstruktionsmetode, indret-
ning, funktionelle programmering, detaljering og materialitet. De er både udtryk 
for den funktionalistiske tradition indenfor arkitekturudviklingen, for overgangen 
fra håndværksopførte boliger til industrialiseringen og reguleringen af byggeriet 
samt i ændringen af familiemønstre. Kernefamilien var stadig idealet, og kvinden 
stod stadig for omsorgs- og husarbejde, men samtidig begyndte kvinderne i sti-
gende grad at arbejde udenfor hjemmet. Identificeringen af de karakteristiske arki-

                                                      
315 Dansk Bygningsarv (red.) 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggerier: RENOVERINGSGUIDE (2015). 
316 Dansk Bygningsarv, 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser (2015). 
317 Claus Bech-Danielsen et al., Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne (2013). 
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tektoniske kulturarvsværdier er baseret på værdisætning af tolv bebyggelsers ydre 
ud fra SAVE-metoden. De tillagte arkitektoniske kulturarvsværdier opsummeres i 
henhold til a) miljømæssige værdier, som angår de enkelte bebyggelsers samspil 
mellem de ydre omgivelser, samt disses relation til bebyggelsernes indre. B) kul-
turhistoriske værdier som knytter an til bebyggelserne som fysiske vidnesbyrd om 
datidens politiske og arkitektoniske visioner om at skaffe nye og bedre boliger til 
alle. Og c) arkitektoniske værdier som ofte tillægges bebyggelsernes disponering, 
de enkelte bygningers klare formgivning, deres proportionering og brugen af enk-
le, holdbare materialer. Herudover identificeres især de følgende træk som værdi-
fulde for periodens murede boligbebyggelser som arkitektonisk kulturarv i kam-
pagnens publikationer. 

De miljømæssige værdier ti lskrives ofte udgør bebyggelserne selvstændige 
strukturer eller enheder, der lukker sig om egne grønne områder, som er 
bearbejdet rumligt ved beplantning og i kraft af bygningernes, veje og stiers 
placering. I mange bebyggelser er der arbejdet med placeringen i landskabet 
for at skabe visuelle akser, opholdsarealer og ti lpasning til  landskabet samt 
samspil mellem indre rumligheder og funktioner og uderummene. Bebyggel-
serne beskrives som generelt præget af stor stedsfornemmelse ved, at de 
forholder sig funktionelt, arkitektonisk og rumligt til både de landskabelige 
forhold, den urbane kontekst og infrastrukturelle forhold. 

De kulturhistoriske værdier afspejles i bebyggelsernes placering i datidens byudvik-
lingsområder i umiddelbar nærhed til de gamle bykerner og tæt på offentlige 
transportsystemer eller større indfaldsveje, men ligeledes i deres helhedsplaner og 
lejlighedsplaner. Bebyggelsesplanerne varierer typologisk inden for fire overord-
nede typer: stokbebyggelser, parkbebyggelser, bebyggelser langs nye trafikårer 
samt bebyggelser i eksisterende karréstrukturer. Såvel politisk vedtagne strategier 
og lovgivninger som idealet om lyse og luftige boliger kan aflæses i bygningernes 
fysik. Lejlighedernes indretning, bebyggelsernes fællesfaciliteter som garager, tør-
repladser med videre samt udbredelsen af legepladser, butikstorve og institutioner 
i forbindelse med bebyggelserne vidner om idealet om en effektiviseret hverdag 
og et godt daglig- og boligliv. Også sammentænkningen af landskab og bebyggelse 
og det funktionelle samspil herimellem vidner om disse idealer. Der tillægges der-
for kulturhistorisk værdi til landskabsplanernes stisystemer, akser, opholdsrum, bru-
gen af nordiske træsorter, samt til måden bygningerne møder terrænet på, da alle 
elementer ses som udtryk for tidens politiske og arkitektoniske visioner og den 
sociale dagsorden. Også spor på teglstenene, der afslører produktionsformen, 
tillægges kulturhistorisk værdi ligesom den stigende brug af præfabrikerede beton 
elementer. 
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De arkitektoniske værdier tilskrives periodens gode håndværk og de gennemarbejde-
de detaljer. Bebyggelserne anses som variationer over det samme tema og den 
samme arkitektoniske idé, hvor bygningerne placeres i forhold til solen med op-
holdsrum og altaner mod vest og køkken, indgang og kammer mod øst. En rum-
fordeling som også afspejles i facaderne. Facaderne tillægges arkitektonisk værdi i 
kraft af teglstenene og disses variationer i brænding, ujævnheder og farver. Brugen 
af mønstermurværk, variationen i forbandter, fugetyper og farver tillægges værdi 
som visuelle virkemidler. Bebyggelsernes homogene udtryk med brug af karakter-
skabende elementer som altan/karnapper, kviste, skorstene og detaljering af ind-
gangspartier. Også farveholdninger samt bearbejdningen og formgivningen af de 
originale trævinduer og indgangsdøre i træ tillægges stor arkitektonisk værdi såvel 
visuelt, materialemæssigt, oplevelsesmæssigt og funktionelt; ligesom de ubrudte 
tagflader anses som et væsentlig arkitektonisk element. Alle disse kendetegn be-
tragtes som vigtige elementer i den funktionalistiske tradition, som bebyggelserne 
stilmæssigt og idealmæssigt repræsenterer. 

 

Udover de allerede nævnte rapporter og publikationer, er der indenfor det seneste 
årti udgivet flere publikationer og der har været gennemført flere tiltag, der både 
udfolder de danske almene boligbebyggelsers historie318 og identificerer deres kva-
liteter og arkitektoniske kulturarvsværdier 319. De mange publikationer beskriver, at 
almene boligbebyggelser fysisk repræsenterer grundlæggelsen af det danske vel-
færdssamfund i og med, at bebyggelsesplanerne, bygningernes organisering, pro-
gram, indretning og byggeteknik er udtryk for en politisk vision om nye og bedre 
boliger til alle. Arkitekturen afspejler endvidere datidens sociale dagsorden, og 
særligt gælder det for de murede boligbebyggelser opført før 1959, da bebyggel-
serne er planlagt med store grønne områder og fællesfaciliteter. Endelig værdsæt-
tes i særdeleshed de murede bebyggelser for deres arkitektur; for det gode hånd-
værk, de enkle men holdbare materialer, de funktionelle planløsninger, orienterin-
gen i forhold til dagslyset, detaljeringen, placeringen i landskabet, al-
tan/karnapperne. Ikke mindst nævnes det flere gange, at mange af datidens mest 
anerkendte arkitekter deltog i opførelsen af den almene boligmasse. 

 

Kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling anvender SLKSs anerkendte værdi-
sætningsmetoder (se Del I.2) til at evaluere de eksisterende almene boliger og 

                                                      
318 Michael Sten Johnsen, “Det almindelige boligbyggeri i Danmark”, Architectura, 2013; Sverrild, Vel-
færdssamfundets bygninger; Bendsen, Kleis og Morgen, Bellahøj; Jesper Engelmark, Dansk byggeskik: 
Etagebyggeriet gennem 150 år (2014). 
319 Dansk Bygningsarv, Forstadens bygningskultur 1945-1989: På sporet af velfærdsforstadens bevarings-
værdier; Søren Smidt-Jensen og Signe Cecilie Nørgaard (red.), Arkitektur og energirenovering: Det murede 
etagebyggeri fra 1920-1960 (2011); Iversen (projekt), Kend dit etagehus; Rosenberg Bendsen, Danmarks 
almene boliger. 
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deres bærende bevaringsværdier. Indledningsvist anvendtes SAVE-metoden320 
dernæst metoden til vurdering af fredningsværdier321, udarbejdet i forbindelsen 
med den nationale fredningsgennemgang. Den arkitektoniske kulturarv, som de 
almene boliger vurderes at repræsentere i Rammer for Udvikling, er således udtryk 
for den statslige og fagligt anerkendte forståelse og praksis for identifikation af 
arkitektoniske kulturarvsværdier og arkitektonisk kulturarv. 

                                                      
320 Kulturarvsstyrelsen, SAVE- Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi. 
321 Kulturarvsstyrelsen, “VEJLEDNING. Vurdering af Fredningsværdier.” 
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2.  Rammer for udvikling 

LBF indgik som beskrevet i samarbejde med SLKS om projektet Rammer for Ud-
vikling for at få et overblik over, hvad der kendetegner de almene boliger som 
arkitektonisk kulturarv, samt hvilke bebyggelser som kunne komme i betragtning 
til bygningsfredning. Kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling påbegyndtes i 
efteråret 2014 og endelig blev afsluttet i efteråret 2017. Årsagen til LBFs involve-
ring var et øget antal af renoveringsstøtteansøgninger omhandlende bevarings-
værdige boligbyggerier, særligt de murede byggerier. Men også fredningsforslaget 
af den almene boligbebyggelse Bellahøjhusene i 2013 medførte særlig opmærk-
somhed omkring manglende strategier for at varetage bevaringsværdier i forbin-
delse med almen boligrenovering. Dermed blev der skabt opmærksomhed om-
kring de problematikker, som sådan en ambition implicerer, såvel i den konkrete 
sag som i eventuelle fremtidige sager. 

På mange måder kan kortlægningsprojektet sammenlignes med kampagnen angå-
ende de murede boligbebyggelser. Væsentlige forskelle er imidlertid, dels at pro-
jektet udføres af SLKS, som er myndighed for den arkitektoniske kulturarv i 
Danmark, dels at genstandsfeltet udelukkende omhandler almene boliger. Til gen-
gæld kortlagdes en langt større og mere varieret bygningsmasse opført mellem 
1910-1975. 

Projektet havde til formål at kortlægge den almene boligmasse opført før 1975, 
beskrive bygningsmassens bevaringsværdier og identificere potentielle frednings-
emner. Endelig skulle projektet have formidlingskarakter og således medvirke til 
en større viden, forståelse og interesse for bebyggelsernes kulturarvsværdier 
blandt både beboere, boligforeninger og -organisationer, planlæggere og politike-
re322. Projektet er i tråd med SLKSs strategiske mål om at sikre eksempler på det 
20. århundredes boligbyggeri på den nationale fredningsliste. Samtidig ville pro-
jektet give LBF et overblik over bygningsmassen, herunder hvilke bygninger der 
med sikkerhed skulle værnes om i forbindelse med fremtidig renovering. Resulta-
tet af kortlægningsprojektet ligger hos SLKS og LBF. Projektet er også formidlet i 
udgivelsen Rammer for udvikling. Almene boligbebyggelsers bevaringsværdier udgivet af 
LBF i 2017. Her præsenteres formålet, metoden og de 30 bebyggelser, som er 
vurderet mest værdifulde og repræsentative for de almene boligers arkitektoniske 
kulturarv.  

 

                                                      
322 ”Projektbeskrivelse. Rammer for udvikling. Kortlægning af almene boligbebyggelsers bevaringsværdi-
er”. Internt dokument. 
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De almene boligbebyggelsers arkitektoniske kulturarvsværdier 

For at indkredse potentielle fredningsemner i den enorme almene bygningsmasse 
blev LBFs samlede liste over bebyggelser opført før 1974 indledningsvist scree-
net, og relevant faglitteratur blev afsøgt. I sidste ende var der 250 bebyggelser, 
som blev diskuteret med eksterne konsulenter. Herefter blev 170 bebyggelser be-
sigtiget udefra og SAVE-registreret. På et møde med eksterne konsulenter blev 
der ud af disse vurderet 90 bebyggelser og endelig udvalgt 30 bebyggelser. De 30 
bedste blev genbesigtiget inde og ude, og deres bevaringsværdier beskrevet (se 
listen over de 30 bebyggelser i Bilag 2). Bebyggelserne blev slutteligt inddelt i tre 
kategorier: 

”1: Bebyggelser, der er i besiddelse af væsentlige miljømæssige, arkitek-
toniske og kulturhistoriske værdier, der berettiger til fredning. 

2: Bebyggelser, der har væsentlige miljømæssige, arkitektoniske og kul-
turhistoriske værdier, der skal bevares, men ikke fredes. 

3: Bebyggelser, der har få miljømæssige, kulturhistoriske og arkitekto-
niske værdier, som skal bevares.”323 

I bogen fremgår SAVE-vurderingen ikke, men derimod en beskrivelse af bygnin-
gerne og det samlede boligområde fra helhed til detaljeniveau. Først gives en byg-
ningsbeskrivelse, en bygningshistorie og derefter en vurdering af bebyggelsen i 
henhold til hver af de tre værdikategorier: miljømæssig, kulturhistorisk og arkitekto-
nisk værdi. Endelig opsummeres de bærende bevaringsværdier. 

Værdisætningerne i Rammer for Udvikling er på linje med de øvrige publikationer og 
kampagner. Overordnet vurderes de almene boligbebyggelser at være en vigtig del 
af en national fortælling omhandlende velfærdssamfundets udvikling, i særdeles-
hed udviklingen af boligpolitikken og byggelovgivningen. Eksempelvis er indfø-
relsen af dispensation fra to-trappe systemet, materialeknapheden som følge af 2. 
Verdenskrig og senere krav om brug af præfabrikerede elementer direkte synlige i 
bebyggelserne. Også boligbebyggelsernes størrelser og placering vidner om de 
planmæssige, boligpolitiske og lovgivningsmæssige betingelser ved bebyggelsernes 
opførelse.   

Kortlægningen i Rammer for Udvikling dækker en meget længere tidsperiode, flere 
typologier, bebyggelses- og konstruktionstyper end kampagnen vedrørende de 
murede boligbebyggelser. De almene boligbebyggelser anses som historiske do-
kumenter set i et samlet perspektiv. Bygningerne afspejler udviklingen af arkitek-
turidealer, samfundsidealer i forbindelse med det gode bolig- og familieliv, samt 
udviklingen af boligpolitikken og i byggeindustrien.  

                                                      
323 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 10. 
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Set således samlet kan den almene boligmasse siges at være det fysiske resultat af 
disse samtidsafhængige betingelser og dermed fysiske manifestationer afspejlende 
datidens forhåbninger til velfærdssamfundet (se figur 27).  

 

 

 

De kulturhistoriske værdier 

Værdisætningerne i Rammer for Udvikling er i høj grad karakteriseret af, at de fysi-
ske og nuværende præsente elementer og aspekter af boligbebyggelserne tillægges 
kulturhistorisk værdi, hvis de afspejler datidens lovgivning, familiemønstre, brug, 
æstetiske idealer og byggetekniske kunnen. Eksempelvis tillægges bebyggelsen 
Nordhavnsgårdens små altaner på begge sider af bygningskroppene kulturhistorisk 
værdi. Bebyggelsen er fra 1934-35, og altanerne tillægges her værdi, fordi de afspej-
ler et skift i byggelovgivningen i 1929. Her blev det bestemt at to-trappesystemet, 
det vil sige at etageboliger skulle have både en fortrappe og en bagtrappe, kunne 
omgås ved opførelsen af altaner som flugtveje på begge sider af lejlighederne (el-
ler forbindelsesaltaner til én side)324. Det er altså i høj grad antallet af altaner i 
Nordhavnsgården og ikke mindst deres lille størrelse, som gør altanerne til et fy-
sisk vidnesbyrd om en byggejuridisk udvikling (se foto 11).  

                                                      
324 Rosenberg Bendsen, 123. 

Figur 27. Sammenhæng mellem typologiudvikling og boligpolitiske tiltag. I dag værdsættes de almene boligbebyggelser 
som fysiske dokumenter, der afspejler udviklingen af arkitekturidealer, samfundsidealer i forbindelse med det gode bolig- 
og familieliv, samt udviklingen af boligpolitikken og i byggeindustrien. 
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Nordhavnsgårdens kamstruktur og de sydvestvendte opholdsrum tilskrives også 
kulturhistorisk værdi. Bebyggelsesplanen anses som et tidligt eksempel på opløsnin-
gen af karrébebyggelsen og de før så tætte og mørke baggårde. Nordhavnsgårdens 
sydvestvendte opholdsrum afspejler bruddet med den tidligere traditionelle place-
ring af opholdsrum mod gaden og soverum og køkkener mod gården, der fulgte 
med den nye opmærksomhed på luft- og dagslysforhold i boligerne325. 

 

                                                      
325 Rosenberg Bendsen, 123. 

Foto 11. Nordhavnsgården. I kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling vurderes Nordhavnsgården blandt 
andet bevaringsværdig grundet kamstrukturen, de små altaner til begge sider af bygningen samt murværket, 
detaljeringer og placeringen samt proportioneringen af vinduer. 
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De arkitektoniske værdier 

De arkitektoniske værdier tilskrives overvejende bygningernes samlede visuelle frem-
træden, altså proportionering, detaljering, materialebrug og -sammensætning. Men 
også planløsninger, funktionalitet og inventar tillægges værdi. Som det igen kan 
eksemplificeres med værdisætningen af Nordhavnsgården:  

”Den arkitektoniske værdi for Nordhavnsgården knytter sig til den 
samlede bebyggelse, der fremstår med et enkelt og homogent udtryk, 
uanset hvilken stok man kigger på. Det ensartede materialevalg med 
gule mursten som det bærende materiale og den brune mursten ved 
indramningerne omkring hovedindgangsdørene giver en stærk arkitek-
tonisk identitet og oplevelsen af sammenhæng mellem de forskellige 
længer. Nordhavnsgårdens ensartede og homogene arkitektoniske ud-
tryk opleves imidlertid ikke monotont og ensformigt, da man ved et 
nærmere blik på bebyggelsen vil se, at der, på trods af gentagelser af de 
samme arkitektoniske motiver, er en del variationer. Det kan f.eks. ses 
i brugen af murstik over nogle vinduer og de forskellige vinduesforma-
ter samt placeringen af døråbninger. Der er endvidere arkitektonisk 
værdi relateret til facadernes udtryk, der veksler mellem forskellige 
vinduesformater, afhængigt af rummets funktion og de udeliggende al-
taner. På de korte tværstokke understreger den vertikale betoning byg-
ningernes højde, mens altanerne på stokken på Struergade understreger 
bygningens længde. På alle facader er vinduessætningen og altanerne 
med til at give bebyggelsen en særegen rytme. Herudover giver de ude-
liggende altaner sammen med de svagt tilbagetrukne vinduer og de let 
fremskudte indramninger omkring hovedindgangsdørene facaden et re-
lief, hvor der konstant veksles mellem fremskudte og tilbagetrukne 
elementer, hvilket gør den enkle facade levende. I det indre er den ar-
kitektoniske værdi knyttet til de enkle og funktionelle opgange, hvor 
især den rundede håndliste højner oplevelsen.”326 

Der er således tale om værdisætning af fysiske elementer som giver en særlig ople-
velse af bebyggelsen såvel visuelt og funktionelt.  

 

                                                      
326 Rosenberg Bendsen, 126. 
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De miljømæssige værdier 

De miljømæssige værdier tilskrives i Rammer for Udvikling generelt de rumlige sam-
menhænge i udearealerne, som kendetegner bebyggelserne men også mellem byg-
ningerne, udearealerne og den omgivende by. I værdisætningen af Nordhavnsgår-
den gælder det: 

”Den miljømæssige værdi ved Nordhavnsgården er knyttet til bebyg-
gelsesplanen, hvor bebyggelsen delvist lukker sig mod den omgivende 
by, men åbner op mod øst mod havnen. Kambebyggelsen skaber såle-
des fire intime gårdrum af varierende størrelser og med forskellige 
funktioner. Gårdrummene giver beboerne mulighed for at opholde sig 
ude; her kan børnene lege, og de voksne kan mødes med naboerne el-
ler nyde de grønne gårdrum.”327 

Beplantning tilskrives også værdi, hvis den indgår i en særlig rumgivende sam-
menhæng. Det samme gælder for samspillet mellem beplantning og programme-
ring af udearealerne, hvis de medvirker til en særlig spatial oplevelse eller funktio-
nalitet. Der er derfor også en større grad af forskel i værdisætningerne indenfor 
denne kategori, da eksempelvis rækkehusbebyggelsen Ole Kirks Allé fra de første 
efterkrigsår ikke har fællesarealer, mens de store parkbebyggelser opført fra slut-
ningen af 1940’erne og frem til slutningen af 1950’erne har langt større arealer af 
denne art, der ofte er bearbejdede landskabsarkitektonisk.  

De tre værdikategorier og den måde de anvendes i udpegningen af de almene bo-
liger som arkitektonisk kulturarv vedrører både oplevelsesmæssige kvaliteter, 
funktionalitet samt fysiske elementer, som kan dokumentere særlige ophavsbetin-
gelser eller historiske aspekter. Overordnet er det de almene bebyggelser i et sam-
let perspektiv, og dermed viden om den samlede udvikling af bygningsmassen, der 
danner det væsentlige afsæt for værdisætningen af den enkelte boligbebyggelse. 
Særligt når det angår de kulturhistoriske værdier, er det den enkelte bebyggelse som 
led i en national fortælling om udviklingen af det danske velfærdssamfund, der 
fremhæves i Rammer for Udvikling. Hvorimod de arkitektoniske og miljømæssige vær-
dier nok vurderes i dette helhedsperspektiv, men i langt højere grad vurderes ud 
fra de oplevelsesmæssige kvaliteter, som bebyggelserne kan siges at have i dag, 
også i lokalt perspektiv.  

I lyset af både den almene bygningsmasses omfang og størrelse såvel som størrel-
sen på nogle af de enkelte boligbebyggelser sker der et interessant skift i fokus i 
værdisætningen af bevaringsværdier. Som beskrevet tidligere hænger det sammen 
med den principbaserede forvaltningspraksis, der kan bevirke, at de samme ele-
menter kan være tilstede i to bebyggelser, men alligevel ikke tilskrives samme 
værdi eller vigtighed. I værdisætningerne af de store almene boligbebyggelser er 

                                                      
327 Rosenberg Bendsen, 124. 
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eksempler på, at det netop er bygningernes store skala og sammenhæng som en 
helhed, der regnes som bærende for bebyggelsens bevaringsværdi. Ikke mindst er 
det bebyggelserne set som led i udviklingen af den samlede almene boligmasse, 
som er væsentlig. Dette indebærer, at nogle af de enkeltdele, som normalt findes 
afgørende for udpegningen af arkitektonisk kulturarv som planløsninger, enkelt-
delenes håndværksmæssige udførelse og tilstedeværelsen af originale bygningsdele, 
ikke nødvendigvis vurderes som afgørende for boligbebyggelsens værdi som arki-
tektonisk kulturarv. Den hovedansvarlige for Rammer for Udvikling siger herom: 

Hvis man skal finde ind til de bærende fredningsværdier, så behøver de ikke nød-
vendigvis at ligge i den enkelte planløsning for hver lejlighed, når det handler om 
en bebyggelse i en stor skala. På en herregård kan der også være lavet noget om i 
en staldbygning, uden det mindsker den samlede værdi for hele anlægget. […] Man 
må se på, hvor man kan give noget spillerum, og hvad man skal sikre for at beva-
re bebyggelsens særkende. Man kan jo sige, at når det kommer til for eksempel 
fredningsgennemgangen i København, så vil vi stort set altid se planløsningen som 
en bærende fredningsværdi, hvis altså den er bevaret. Forskellen er, at her har vi jo 
også kun at gøre med et enkelt hus. 328 

Sådanne principbaserede faglige vurderinger kan medføre, at det i forbindelse 
med fremtidige renoveringer kan være vanskeligt at vurdere enkeltdelenes egen-
værd.  

 

                                                      
328 Interview med Jannie R. Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen. 
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3.  Anbefalinger til renovering af bevaringsværdige almene 
boligbebyggelser 

Udgivelsen Rammer for Udvikling afsluttes med en række anbefalinger i punktform 
til, hvordan man bedst tager hensyn til de beskrevne arkitektoniske kulturarvs-
værdier i forbindelse med forestående vedligehold og renovering329. Anbefalinger-
ne henvender sig primært til boligforeninger, som skal istandsætte eller renovere 
for første gang. Ifølge anbefalingerne er det vigtigt: 

 At skaffe viden om bebyggelsen og få udarbejdet en beskrivelse af dens beva-
ringsværdier, inden man går i gang med et renoveringsprojekt.  

 At bygningerne vurderes i et helhedsperspektiv. 

 At der vælges formgivning og materialer, som er tro mod den oprindelige be-
byggelser. Det vil sige, at man ved udskiftning af bygningsdele genskaber 
samme formgivning, materiale- og farveholdning som originalen.  

 At de originale bygningsdele bevares så vidt muligt. Det gælder også eventuelt 
blandede funktioner i en bebyggelse som eksempelvis forekomsten af butiks-
lokaler.  

 At man engagerer en faglig rådgiver med viden om den pågældende type be-
byggelse, og at man får udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan. 

Der er ikke lavet konkrete anbefalinger i forhold til en eventuel bevaring af de 
indre planløsninger og inventar. Overordnet er anbefalingerne i Rammer for Udvik-
ling i tråd med vejledninger fra de øvrige kampagner og publikationer. 

 

De øvrige vejledninger 

Flere publikationer har søgt at udarbejde vejledninger for hensigtsmæssige løsnin-
ger og tilgange til forestående renoveringer330. De fleste omhandler særlige byg-
ningsdele som vinduer og døre eller problematikker som energirenovering. Men, 
som beskrevet, er der i de seneste år også kommet fokus på, hvordan man fast-
holder eller styrker den arkitektoniske kvalitet og sidenhen bevaringsværdierne i 
bebyggelserne.   

Vejledningerne, der omhandler fastholdelse eller styrkelse af bevaringsværdier, er 
generelt enige om, at der forud for en god renovering skal laves en tilbundsgående 

                                                      
329 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 451. 
330 fsb, “Rapportering af Demonstrationsprojekt”, Afrapportering, 2015; Frost et al., “Klimatilpasning af 
ældre almene etagebebyggelser”; Frost et al. m.fl., Renovering; Aarhus Kommune, “Energiforbedring. En 
guide”, 2014; Iversen, Kend dit etagehus; GI - Bedre Boliger og Lading Arkitekter + Konsulenter, Bedre 
vinduer; BARK Rådgivning A/S (red.), 19040’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. KOM GODT I 
GANG MED AT RENOVERE, 3; Københavns Kommune, “Retningslinjer for renovering og energioptimering 
af vinduer”, u.å.; Aarhus Kommune, “Energiforbedring. En guide”. 
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undersøgelse, ikke blot af hvilke udfordringer bebyggelserne aktuelt står overfor, 
men også af hvilke kvaliteter den eksisterende bebyggelse besidder. Der er til tider 
ikke en klart defineret skelnen mellem arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdier i 
vejledninger og rapporter. 

Som led i Dansk Bygningsarvs kampagne om 1940’erne og 1950’ernes murede 
boligbebyggelser blev der udgivet en renoveringsguide331 og en pixibog med anbe-
falinger til bygherrer, som skal iværksætte renovering332. Disse to publikationer 
omhandler, hvordan man kan renovere bevaringsværdige murede boligbebyggel-
ser. Renoveringsguiden er udgivet parallelt med kampagnens anden primære udgi-
velse, hvor bygningsmassens arkitektoniske kulturarvsværdier blev identificeret333. 
Af karakteristika, der særligt skal værnes om, nævnes altaner og karnapper, kviste, 
vinduer, åbne parklignende omgivelser, murværket, taget, indgangsdøren og bu-
tikscentret. De samme elementer værdisættes også i Rammer for Udvikling og i flere 
andre publikationer omhandlende de murede byggeriers arkitektoniske kulturarvs-
værdier334. I renoveringsguiden fra kampagnen om de murede boligbyggerier be-
handles de typiske aktuelle udfordringer vedrørende ombygning af lejlighedspla-
ner, indeklima, energioptimering samt proces og tidsplaner mere indgående. Dette 
gøres dels med udgangspunkt i demonstrationsprojektet Højstrupparken samt ved 
beskrivelse af forskellige alternativer til at løse udfordringerne. Den overordnede 
vejledning er igen helhedstænkning i vurderingen af, hvor man med størst muligt 
udbytte kan lave renoveringsløsninger med udgangspunkt i en forståelse af byg-
ningernes arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Det handler altså om, med 
afsæt i de eksisterende kvaliteter og arkitektoniske kulturarvsværdier, at få forbed-
ret bygningerne på en lang række parametre med de midler, som er til rådighed. I 
renoveringsguiden hedder det: 

”Derfor skal renovering bidrage til værdiforøgelse inden for f.eks. arki-
tektur, energi, sundhed, boværdi, tilgængelighed og økonomi. Målet er, 
at alle aspekter i en renovering gensidigt forstærker hinanden. Renove-
ringens formål er således at skabe én ny og fremtidssikret helhed.”335  

                                                      
331 Dansk Bygningsarv, 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggerier: RENOVERINGSGUIDE. 
332 BARK Rådgivning A/S, red., 19040’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. KOM GODT I GANG 
MED AT RENOVERE, 3. 
333 Dansk Bygningsarv. 
334 Hangaard et al., “Arven fra 1950erne. Den almene sektors bygningskultur”; Bech-Danielsen et al., 
Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne; Rosenberg Bendsen, Danmarks almene boli-
ger; Iversen (projekt), Kend dit etagehus. 
335 Dansk Bygningsarv, 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggerier: RENOVERINGSGUIDE, 18. 
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Fælles for de fleste vejledninger og rapporter er den generelle anbefaling, at de 
eksisterende arkitektoniske kulturarvsværdier bedst varetages ved, at de eksiste-
rende bygningsdele bevares eller eventuelt udskiftes med tilsvarende. I de tilfælde, 
hvor der skal laves mere omfattende ændringer og tilføjelser, skal det gøres, så det 
formgivningsmæssigt harmonerer med det eksisterende. De nye fysiske løsninger 
skal medvirke til at øge kvaliteten af arkitekturoplevelsen. Det kræver underfor-
stået en faglig rådgiver at kunne vurdere. Alligevel vil der selv med rådgivning fra 
en erfaren arkitekt kunne være mange tilgange til, hvordan sådanne ændringer 
formgives bedst, og forskellige holdninger til, hvad der ”klæder” hinanden arki-
tektonisk. Det er imidlertid grundlæggende holdningen, at den mest hensigtsmæs-
sige varetagelse af de arkitektoniske kulturarvsværdier indebærer ikke at udskifte 
bygningsdele eller ændre ved bygningernes visuelle og taktile karakter.  

I SBi rapporten fra 2011 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser fremstilles, 
som et af de få steder, en tematisk diskussion af hensigtsmæssige tilgange til at 
skulle bevare de almene boligbebyggelser i forbindelse med påkrævet renovering. 
Rapporten beskriver, at der er mange forskellige tilgange i brug i de evaluerede 
projekter. Tilgangene spænder fra det nænsomme indgreb til totale brud med den 
eksisterende arkitektur. Konklusionen lyder, at med den rigtige tilgang i den en-
kelte bebyggelse kan kulturarven integreres som en væsentlig del af den oplevede 
boligkvalitet frem for at være en barriere for samme. Samtidig peger rapporten på, 
at hensigtsmæssig bygningsbevaring i denne sammenhæng ikke er at fastfryse byg-
ningerne i deres nuværende form; det er derimod sikringen af bygningernes funk-
tion som kvalitative boliger, der er central for selve bevaringen af bygningerne. 
Rapporten åbner således for en væsentlig diskussion vedrørende bevaringsbegre-
bet. 
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4.  Opsummering på almene boliger som arkitektonisk kulturarv 

I mange publikationer angående de almene boligbebyggelsers bevaringsværdier er 
der ofte et overlap i beskrivelserne mellem det, som betegnes arkitektonisk kvali-
tet og arkitektonisk værdi.  

 

Den arkitektoniske kulturarv udpeges og varetages med afsæt i faglig viden 

Kortlægningen og beskrivelsen af de almene boligbebyggelsers arkitektoniske kul-
turarvsværdier, som den er udført i Rammer for Udvikling er imidlertid baseret på 
en forståelse af bygningerne som fysiske dokumenter. Selve bygningerne kan altså 
’aflæses’, i og med at de fysiske forhold afspejler deres ophavsbetingelser. For at 
aflæse dem kræves en forhåndsviden om opførelsesperiodens forhold, lovgivning, 
den daværende politiske dagsorden samt samfunds- og arkitekturidealer. SLKSs 
værdisætning af den arkitektoniske kulturarv bygger dermed på metoder, som 
fordrer faglig viden. Det samme gør den efterfølgende forvaltning af bygningerne. 
Dette kan også implicit aflæses i de anbefalinger som slutteligt gives i Rammer for 
Udvikling, hvor det anbefales, dels at man få udarbejdet en værdibeskrivelse, dels 
at arkitekturens kvaliteter vurderes, så de nye løsninger kan tilpasses æstetisk. 
Netop det æstetiske kan såvel fagfolk som lægmand have gyldige meninger om, 
men det er eksplicit anbefalet, at man allierer sig med en kompetent faglig rådgi-
ver.  

 

Det originale materiale er væsentligt for den arkitektoniske kulturarv 

Af anbefalingerne fremgår det også, at det originale materiale anses som vigtigt at 
bevare. Det samme gælder det visuelle udtryk i det hele taget, i fald der skal for-
nyes elementer af byggeriet. Dette hænger sammen med en forståelse af at byg-
ningernes autenticitet skal fastholdes og ikke mindst at denne autenticitet er knyt-
tet til det originale materiale. I Rammer for udvikling: almene boligbebyggelsers bevarings-
værdier står: 

”Herudover har der været en del diskussioner om, hvordan man skal 
forholde sig til ændringer, altså bebyggelsernes autenticitet, og ikke 
mindst til bebyggelsernes størrelse, idet flere af dem har så mange bo-
liger, at de nærmer sig bydele. I forhold til autenticitet har de fleste be-
byggelser fået udskiftet vinduerne, oftest til plastikvinduer, der i høj 
grad skæmmer bygningernes udtryk og virker fremmede. Mange af dem 
står dog over for endnu en udskiftning, hvilket giver mulighed for at 
komme tættere på de oprindelige vinduers inddeling og materialer.”336  

                                                      
336 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 11. 
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Denne forståelse af autenticitet udfordres, når det kommer til de store kranspors-
bebyggelser og montagebyggeriet fra 1960’erne og 1970’erne, da disse kan have 
væsentlige kulturhistoriske kvaliteter, men sjældent tilskrives signifikante arkitek-
toniske værdier. Mange af disse bebyggelser er opført i eksperimenterende konstruk-
tioner og / eller med materialer af ringe holdbarhed, hvilket udfordrer den restau-
reringsfaglige bevaringstanke.   

 

De officielle værdisæt og oplevelsesværdier 

Af værdisætningerne fremgår det også, at den arkitektoniske værdi og den miljømæssi-
ge værdi ofte tillægges fysiske forhold, som medvirker til en oplevelsesmæssig kvali-
tet. Der er således forskellige grundlæggende værdiforståelser på spil i de tre offi-
cielle, fagligt anerkendte værdikategorier og værdisætninger. Selvom der helt over-
vejende er tale om værdisætning af det, som kan kaldes m i n d e v æ r d i e r  jf. gen-
nemgangen i Del I.3, dækker værdisætningerne indenfor de tre officielle værdika-
tegorier over begge de grundlæggende værdiforståelser o p l e v e l s e s v æ r d i e r  og 
e k s p e r t v æ r d i e r . Når der er tale om den kulturhistoriske værdi er der tale om en 
e k s p e r t v æ r d i  lig dokumentationsværdier, mens de arkitektoniske og miljømæssige 
værdier i højere grad kan placeres indenfor værdiforståelsen o p l e v e l s e s v æ r d i .  

 

Den officielle identifikation af de almene boligers arkitektoniske kulturarv 
medfører en ændring i vægtning af helhed og detalje 

Selvom der som beskrevet ovenfor er sket et lille skred i selve fokus i værdisæt-
ningen af de almene boligers bevaringsværdier set i forhold til vurderinger af en-
keltstående fredede bygninger, er selve metoden og ikke mindst tankegangen bag 
værdisætningen den samme, som ligger bag udpegningen af fredede bygninger. 
Det er så at sige den samme forståelse af arkitektonisk kulturarv, som gør sig gæl-
dende i udpegningen af de bevaringsværdige bebyggelser. Alligevel gør helhedsbe-
tragtningerne af de store almene boligbebyggelsers store skala til tider enkeltdele-
nes egenværd mindre afgørende, hvilket kan vise sig både vanskeligt og mulig-
hedsskabende i forbindelse med renoveringsarbejder.  

Ovenstående redegørelse er væsentlig for forståelsen af afhandlingens analyser, da 
fordringen om varetagelsen af de almene boliger som arkitektonisk kulturarv pri-
mært har afsæt i den officielle og fagligt anerkendte forståelse af arkitektoniske 
kulturarvsværdier. Som det fremgår af denne opsummering, afføder denne forstå-
else nogle holdninger til, hvad der er hensigtsmæssigt at bevare, men også nogle 
implicitte problemstillinger, som vanskeliggør indfrielsen af denne fordring. 
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DEL III  

ANALYSER 
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I afhandlingens Del III fremstilles resultaterne af de tre analyser angående Kon-
sekvenser, Kompromisser og Konflikter i den værdibaserede udvikling af almene 
boliger. Alle tre analyser indledes med en formåls- og metodebeskrivelse og af-
sluttes af en delkonklusion. 

A. Først fremstilles analysen Konsekvenser, der omhandler, hvorledes indled-
ningsvist identificerede arkitektoniske kulturarvsværdier formidles videre 
igennem de nye fysiske løsninger i af aktuelle værdibaserede udviklingsprojek-
ter. Igennem Konsekvensanalysen identificeres, hvilke arkitektoniske kultur-
arvsværdier der synes vanskelige at opretholde i projekterne, samt i hvilken 
forstand de søges formidlet i de nye løsninger. Igennem analysen identificeres 
et anderledes oplevelsesorienteret bevaringsbegreb samt et skift fra den fagli-
ge anerkendte autenticitetsforståelse til en amplificeret autenticitet. 

B. Den efterfølgende analyse Kompromisser har case Søndermarken som om-
drejningspunkt. Her undersøges bevæggrunde og beslutningsprocesser af be-
tydning for, hvordan kulturarvshensynet formes, prioriteres og endeligt vare-
tages i løbet af projektudviklingsprocessen og hvorfor. I løbet af analysen ud-
foldes beslutningsprocesser og deres relation til den officielle sagsgang, og det 
konkluderes blandt andet, at kulturarvshensynet aktuelt er til forhandling i 
rammeværket, men imidlertid ikke på dette hensyns vilkår, samt at der mang-
ler etablering af egentlige værdisætnings- og beslutningsprocesser i denne for-
bindelse.  

C. Slutteligt angiver resultaterne af analysen Konflikter en bredere kortlægning 
af, hvilke udfordringer man som projektimpliceret part oplever i forlængelse 
af ambitionen om en værdibaseret udvikling i den almene boligrenoverings-
kontekst. De identificerede udfordringer relateres til deres indbyrdes sam-
menhænge samt relationen til den officielle sagsgang. og Afslutningsvis identi-
ficeres en syv brydningspunkter af særlig væsentlighed for kvalificeringen af 
den værdibaserede udvikling af de eksisterende almene boliger. 

Resultaterne belyser hver især aspekter af de samme problemstillinger, og er både 
væsentlige og relevante i egen ret, men det er først, når de sammenholdes med 
hinanden, at de kan give et mere samlet og detaljeret billede af den værdibaserede 
udviklings resultater, ophavsbetingelser, udfordringer og potentielle kvalificering. 
Denne sammenholdende fremstilling finder primært sted i i afhandlingens konklu-
sion. 
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A. Konsekvenser  

Ved udgangen af året 2017 var der i alt 590 renoveringsstøttesager under behand-
ling i LBF, og i alt var der givet 60 Skema A tilsagn på i alt kr. 2.601.596.000.337. 
Når disse renoveringer er gennemført, vil de stå som de fysiske resultater af alle 
de implicerede parters ønsker, behov, betingelser og strategier. Som det vil fremgå 
i analyse B og C, er de også resultatet af talrige konflikter og kompromisser. Det 
er også her, i de fysiske resultater, at vi kan lære noget om, hvilket bevaringsbe-
greb der tegner sig i den aktuelle almene værdibaserede renoveringspraksis.  

En kritisk analyse af relationen mellem de aktuelle b e v a r i n g s h o l d n i n g e r  og 
b e v a r i n g s t i l g a n g e  er nødvendig for at forstå, hvordan de forskellige fysiske 
løsninger videreformidler de eksisterende arkitektoniske kulturarvsværdier. Hvad 
viser de fysiske løsninger om den bagvedliggende forståelse af disse værdier, hvad 
vægtes og hvorfor? Med andre ord skal analysen af de værdibaserede renoverin-
gers fysiske resultater medvirke til at belyse, hvad det er vi føler os forpligtet på at 
bevare og hvorfor, og dermed hvilket bevaringsbegreb der materialiserer sig i 
praksis netop nu.  

Indledningsvist beskrives analysens formål og den anvendte metode. Herefter 
fremstilles konsekvensanalyserne af Bellahøjhusene AAB, Højstrupparken og 
Brøndbyparken afd. 1. Analysen afsluttes med en opsummerende delkonklusion. 

                                                      
337 Landsbyggefonden. Landsbyggefondens årsberetning 2017 (2018), 54. 
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Foto 12. Renovering af Parkskellet, AAB 111. 
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1. Konsekvensanalysens formål og metode 

Den følgende analyse har til formål at undersøge, hvordan den aktuelle værdibase-
rede udvikling af almene boliger søger at mediere identificerede arkitektoniske 
kulturarvsværdier i de eksisterende bebyggelser videre i de nye arkitektoniske løs-
ninger i de forestående renoveringer. Det er en deskriptiv analyse af udvalgte ca-
ses angående, hvordan relationen mellem b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  (det som 
værdsættes) og b e v a r i n g s t i l g a n g e n  (hvordan man mener det bør varetages 
fysisk) er afgørende for de nye arkitektoniske løsningers p e r f o r m a t i v i t e t  (må-
den hvorpå værdsatte arkitektoniske kulturarvsværdier medieres). 

Bevaringsbegrebet aftegnes som beskrevet i Del I.4 netop af relationen mellem 
b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  og b e v a r i n g s t i l g a n g e n . Derfor er forståelsen af, 
hvad der udgør den arkitektoniske kulturarv, og hvordan den medieres eller beva-
res væsentlig at undersøge for at forstå, hvad et nutidigt bevaringsbegreb i den 
almene boligrenoveringspraksis indebærer. Selve de udførte arkitektoniske løsnin-
gers p e r f o r m a t i v i t e t  som kulturarvsformidlere kan imidlertid kun vurderes, 
hvis holdningen og tilgangen til bevaring er identificeret.  

Som beskrevet i Del I.1-2 kan kulturarv forstås som det, der værdsættes. Værd-
isætningen er afhængig af samtidige værdier, politiske idealer, kulturelle betingel-
ser samt af det enkelte subjekts interaktion med kulturarvsobjektet (den materielle 
kulturarv). Den forståelse indebærer i princippet, at alt potentielt kan anses som 
kulturarv, og at alles værdisætninger potentielt kan være lige gældende. Ikke desto 
mindre er der i Danmark en officiel procedure for udpegning og værdisætning af 
arkitektonisk kulturarv, som man mødes med i bevaringspraksis. Det er en særlig 
officiel, faglig forståelse, der ligger til grund for den danske lovgivning indenfor 
området, efter hvilken kommuner og styrelser forvalter afgørelser. 

Analysen er baseret på empiri i form af interviews, projektbeskrivelser, besigtigel-
ser, ansøgningsmateriale, værdisætningsbeskrivelser og lignende data. Empirien er 
afsøgt for udsagn om, hvad der har været værdsat, og hvordan man har prioriteret 
varetagelsen af disse værdier i de nye løsninger. I undersøgelsen af hvilket beva-
ringsbegreb, der aktuelt gør sig gældende i den værdibaserede udvikling af almene 
boliger gøres brug af to redskaber: tre autenticitetsegenskaber og en udvidet vær-
diskematik. Indledningsvist undersøges det på den ene side, hvilke arkitektoniske 
kulturarvsværdier, der er identificeret og anset som bevaringsværdige i det eksiste-
rende byggeri, altså b e v a r i n g s h o l d n i n g e n . Herefter beskrives b e v a r i n g s t i l -
g a n g e n e  identificeret i de enkelte cases. 

Redskabet tre autenticitetsegenskaber, anvendes som et værktøj til at beskrive de 
arkitektoniske løsningers p e r f o r m a t i v e  karakter i forhold til den fagligt aner-
kendte forståelse af autenticitet i forbindelse med bevaring af arkitektonisk kul-
turarv. Restaureringsfagligt er autenticitet, som beskrevet foregående typisk for-



 
 

206  

bundet med det originale materiale, det originale håndværk og den originale funk-
tion338. Autenticitetsforståelsen indenfor den autoriserede kulturarvsdiskurs er 
traditionelt knyttet an til ægtheden, det sande og ikke kopierede. Autenticitet er et 
kvalitetskriterie i såvel udpegningen som bevaringen af den arkitektoniske kultur-
arv, og er som beskrevet forsat en vigtig en del af forståelsen af arkitektonisk 
kulturarv i Danmark. Den fagligt anerkendte autenticitetsforståelse implicerer, at 
enhver indgriben og ændring med rimelighed vil skubbe til den autentiske original 
og dermed til opfattelsen af denne, hvorimod tidens gang snarere forstærker den 
eller bekræfter den339. Det er denne forståelse, som i stigende grad udfordres såvel 
indenfor fagkredse som eksternt.  

Ved at gennemføre en deskriptiv analyse med denne autenticitetsforståelse som 
klangbund skal analysen åbne for, hvordan en aktuel praksis, der arbejder bevidst 
mod bevaring af arkitektoniske kulturarvsværdier, peger mod alternative forståel-
ser af autenticitetsbegrebet. Det handler således ikke om evaluering af bevaring i 
restaureringsfaglig forstand, men om en søgen efter autenticitetsforståelser i over-
leveringen af arkitektoniske kulturarvsværdier.  

Endelig perspektiveres denne autenticitetsanalyse i forhold til den udvidede vær-
diskematik (se Del I.3) og dermed i forhold til de grundlæggende værdiforståelser 
m i n d e v æ r d i e r , n u t i d s v æ r d i e r ,  e k s p e r t v æ r d i e r  og o p l e v e l s e s v æ r d i e r .  
Denne perspektivering er et forsøg på at italesætte og udpege eventuelle overlap 
eller forskelle i de fagligt anerkendte arkitektoniske kulturarvsværdiforståelser og 
dem, der kan siges at repræsentere alternativer.  

Formålet her er ikke at pege på, hvorvidt de valgte b e v a r i n g s h o l d n i n g e r  og 
b e v a r i n g s t i l g a n g e  er hensigtsmæssige, succesfulde og rigtige eller ej. Målet er 
derimod at identificere, hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier fra den nære fortid 
vi aktuelt føler os forpligtigede til forsat at bevare, samt hvorvidt bevaringsbegre-
bet i den nutidige almene boligrenoveringspraksis synes at adskille sig fra faglig 
anerkendt teori og bevaringspraksis. Hensigten med at beskrive sådanne eventuel-
le forskelle ud fra en udvidet værdiforståelsesramme er på sigt, at etablere et fæl-
les værdigrundlag og afsæt for dialog projektparterne imellem. Ved at løfte priori-
teringen af værdier i det enkelte projekt op på et mere overordnet niveau skabes 
mulighed for en dialog, der i højere grad kan sikre en fælles forståelse som afsæt 
for projekterne. For det første ved at projektparterne positionerer sig i forhold til 
egne forståelser og målsætninger vedrørende almene boliger som arkitektonisk 
kulturarv og dens hensigtsmæssige varetagelse. For det andet ved at det samtidig 
bliver muligt at forstå en sådan egen positionering i relation til de øvrige parters. 

 

                                                      
338 Hilde Heynen, “Questioning Authenticiy”, National Identities 8(3) 2006, 290. 
339 Jørgen Dehs, Det autentiske: Fortællinger om nutidens kunstbegreb (Kbh.: Vandkunsten, 2012), 63–64. 
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Tre autenticitetsegenskaber knyttet til bevaringen af arkitektonisk 
kulturarv 

Som beskrevet i Del I.3 er de officielt, fagligt anerkendte bevaringsprincipper i 
Danmark baseret på de internationale chartre og konventioner. Bevaringsprincip-
perne er udarbejdet for fredede bygninger og til varetagelse af netop fredet, arki-
tektonisk kulturarv omfattet af bygningsfredningsloven. Ikke desto mindre er det 
også denne forståelse, som ligger bag den anerkendte, fagligt informerede beva-
ringspraksis- og teori generelt. Når der er tale om bevaringsværdige bygninger, er 
det i princippet den samme forståelse af arkitektonisk kulturarv, som er gældende. 
Selve forvaltningen af bygningerne tilpasses imidlertid i forhold til anden lovgiv-
ning og offentlige interesser på andre præmisser. Kommunerne kan ikke stille 
krav til bygningernes bevaring uden at have vedtaget særskilte lokalplaner, servi-
tutter og lignende som beskrevet tidligere. 

I officiel faglig henseende er den gængse b e v a r i n g s h o l d n i n g ,  at de arkitekto-
niske kulturarvsværdier i høj grad er knyttet til bygningerne som historiske doku-
menter, hvori en arkitektonisk, samfundsmæssig og nationalpolitisk udvikling er 
aflæselig. Der er altså stor værdi i bygningernes originale materiale, deres udvik-
lingsspor, planløsninger og konstruktioner. Som beskrevet afføder denne forståel-
se nogle grundlæggende bevaringsprincipper og dermed en principiel b e v a r i n g s -
t i l g a n g :  Originalt materiale skal bevares, nye tilføjelser eller erstatninger skal 
være af samme kvalitet og væsentlighed som originalen, der skal kunne sondres 
mellem nyt og gammelt. Ydermere skal nye interventioner gerne være reversible, 
originalens koncept, teknikker, og historiske værdi skal respekteres, og sådanne 
spor må ikke fjernes i en grad, så de ikke er aflæselige for fremtidige generationer. 
Endelig skal interventioner udføres på baggrund af en helhedstænkning af arkitek-
tur, struktur, funktionalitet og installationer; ikke mindst skal man hellere reparere 
end at udskifte dele af originalen.  

Der tegner sig således en grundlæggende forståelse af, at den arkitektoniske kul-
turarvs værdier og dens autenticitet er knyttet til, at bygningernes ophavsbetingel-
ser og deres efterfølgende historiske udvikling er aflæselig i kraft af de eksisteren-
de fysiske forhold: det originale materiale, den oprindelige konstruktion og identi-
ficerbare ændringer. Den efterstræbte autenticitet knyttet an til denne forståelse af 
arkitektonisk kulturarv kan derfor siges at dannes af de tre autenticitetsegenskaber 
beskrevet i Del I materiel autenticitet, strukturel autenticitet og kommunikativ autentici-
tet340. Hvis alle disse autenticitetsegenskaber er tilstede i en bygning før såvel som 
efter fysiske indgreb, er der tale om autentisk arkitektonisk kulturarv i faglig aner-
kendt forstand: materiel autenticitet knytter sig til tilstedeværelsen af originalt mate-
riale; strukturel autenticitet knytter sig til en velbevaret konstruktiv logik og rationa-

                                                      
340 Disse autenticitetsegenskaber beskrives i Braae, Konvertering af ruinøse industrilandskaber (ph.d.-
afhandling, 2003), 239. 
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let bag bygningen; og kommunikativ autenticitet vedrører bygningens fortælleværdi 
og evne til at formidle bygningens ophavsbetingelser og udvikling gennem tiden. 
Dens funktion og ændringer skal kunne identificeres, og bygningen skal være net-
op det den giver sig ud for at være. 

 

Det officielle og fagligt anerkendte bevaringsbegreb som klangbund 

Som beskrevet bygger den formelle og officielle værdisætning af bygninger og 
bymiljøers bevaringsværdier på de tre værdisæt: miljømæssig, arkitektonisk og kultur-
historisk værdi (se Del I.2). Disse anvendes i de officielle værdisætningsmetoder 
SAVE-metoden341 og i SLKSs VAF-metode342. Det er kun i få af de mange kort-
lagte almene renoveringssager, at der er lavet direkte værdisætninger af de eksiste-
rende bebyggelser ud fra disse tre værdisæt som de bærende. Det er imidlertid 
netop tilfældet i Højstrupparken343 og Bellahøjhusene. I disse to cases er der der-
med lavet værdisætninger baseret på den officielle metode og i henhold til de tre 
værdisæt fra bebyggelses til bygnings- og detaljeniveau344. 

I den følgende analyse vil den deskriptive analyse tage afsæt i de værdisætninger, 
som er formuleret af projektparterne. Endvidere perspektiveres disse værdisæt-
ninger mod de fagligt anerkendte værdisætninger, som er foretaget i Rammer for 
Udvikling samt i kampagnen om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. 
Her er den overordnede forståelse af de almene boligbebyggelser som arkitekto-
nisk kulturarv, at de udgør en vigtig del af fortællingen om udviklingen af det dan-
ske velfærdssamfund. Dette skyldes at de i kraft af deres fysiske fremtræden vid-
ner om udviklingen af boligpolitikken, samfunds-, bolig- og arkitekturidealer samt 
om udviklingen af byggesektoren. 

Ifølge SLKSs officielle bevaringsprincipper knytter begrebet bevaring sig til ar-
bejder, der rækker udover almindelig pleje og vedligehold af fredede bygninger og 
fortidsminder 345. Som beskrevet er disse principielle tilgange til bevaring formule-
ret med afsæt i de internationale konventioner og chartrer.  

Principperne er funderet i forståelsen af bygninger som historiske dokumenter, 
hvis ophav og udvikling skal kunne aflæses i de fysiske forhold. Derfor værdsættes 
bevaring af eksisterende og originalt, fysisk materiale meget højt, ligesom der iføl-
ge principperne klart bør kunne skelnes mellem nye interventioner og det eksiste-

                                                      
341 Kulturarvsstyrelsen, SAVE- Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi. 
342 Kulturarvsstyrelsen, “VEJLEDNING. Vurdering af Fredningsværdier.” 
343 Brøgger Arkitekter og Bygnings Bevaring, “Højstrupparken. Bærende Bevaringsværdier.”, 20. september 
2013. 
344 Bærende bevaringsværdier: ”Metode Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i systematikken og 
begreberne fra Kulturstyrelsens SAVE-metode (2011). Analysen er bygget op som en kortlægning af de 
topografiske, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter fra bebyggelsesniveau ned til de enkelte byg-
ningers karakter og særpræg.” 
345 Kulturstyrelsen, “Bevaringsprincipper”, 13. 
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rende. Endvidere skal tilføjelser til det eksisterende stå mål med kvaliteten i det 
eksisterende, og her må man formode, at der er tale om kvalitet i såvel udførelse, 
materialevalg og formgivning. Yderligere skal man ved erstatning af eksisterende 
elementer, sikre at væsentligheden (værdierne) i de fjernede elementer genskabes 
eller opvejes af lignende i de nye elementer. I de internationale bevaringsprincip-
per er dette specificeret yderligere, da der står, at interventioner skal respektere 
strukturens originale eller tidligere koncept, teknikker, historiske værdi, samt ef-
terlade bevis for disse til fremtidig genkendelse346. Der er således flere principper i 
de internationale principper for bevaring af arkitektonisk kulturarv, som ikke er 
nævnt direkte i SLKSs bevaringsprincipper. Jeg vil imidlertid alligevel opsummere 
de af dem, som er væsentlige for den følgende analyse. De afspejler nemlig den 
fagligt anerkendte forståelse af arkitektonisk kulturarv, som styrelsens bevarings-
principper beror på. Ikke mindst afspejler de også den forståelse af arkitektonisk 
kulturarv, som ligger bag de officielle værdisætningsmetoder i Danmark.  

Opfattelsen af arkitektonisk kulturarv og bygninger som fysiske dokumenter, der 
skal kunne aflæses, medfører, at følgende principper, udover de ovenfor nævnte, 
også er international ratificeret: 

 At nye interventioner helst skal kunne fjernes igen og ikke bør hindre 
fremtidige interventioner. Dette princip underbygger forståelsen af byg-
ningen som historisk dokument, der primært repræsenterer tidligere histo-
riske perioder, som vurderes mere værdifulde end den nutidige.  

 Samtidig står der imidlertid i principperne, at tidligere ændringer og ufuld-
kommenheder skal bevares, vel at mærke hvis de er en del af bygningens 
historie.  

 Endelig skal enhver intervention udføres på baggrund af en helhedstænk-
ning eller plan, der integrerer og lægger vægt på de forskellige aspekter af 
arkitektur, struktur, installationer og funktionalitet. 

 

                                                      
346 Principle 3.12: “Each intervention should, as far as possible, respect the concept, techniques and his-
torical value of the original or earlier states of the structure and leaves evidence that can be recognised 
in the future.” ICOMOS CHARTER – PRINCIPLES FOR THE ANALYSIS, CONSERVATION AND STRUCTURAL 
RESTORATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE, ICOMOS, 2003. 
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Konsekvensanalysens afgrænsning 

I mine analyser af de mange arbejder, som foretages i almene boligrenoverings-
projekter, er bebyggelsernes udearealer ikke medtaget, trods det faktum at bebyg-
gelserne som arkitektonisk kulturarv ikke kan adskilles fra deres helhedsplan og 
landskabsbearbejdning. I de fagligt anerkendte værdisætninger, som dem der 
fremstilles i Rammer for Udvikling, indgår bygningernes sammenhæng med omgivel-
ser og landskab også som en vigtig del af den samlede vurdering. Dette valg er 
alligevel truffet på trods, fordi kommunerne som myndighed for bevaringsværdig 
arkitektur sjældent har hjemmel til at stille krav til udearealerne på baggrund af 
bevaringshensyn. Så selvom udearealerne beskrives som en integreret del af be-
byggelsernes arkitektoniske kulturarv, er miljøarbejderne sjældent vurderet i denne 
optik af sagsparterne i langt størstedelen af de almene boligrenoveringssager, 
hvilket gør den anvendte deskriptive analyse særdeles vanskelig. Igen er Bellahøj-
husene en undtagelse, da den samlede landskabsplan er et vigtigt led i det Illustre-
rede Byggeprogram. Men i og med at Konsekvensanalysen i forbindelse med den-
ne case kun omhandler den ene af de fire boligforeninger, der findes i Bellahøjbe-
byggelsen og ikke det samlede anlæg, er denne samlede landskabsplan ikke medta-
get i analysen.  

Generelt er de almene boligbebyggelsers udearealer, særligt i kraft af deres sam-
menhæng med bebyggelserne, vigtige for helhedsforståelsen af den arkitektoniske 
kulturarv og bør i allerhøjeste grad indgå som en integreret del af en værdibaseret 
udvikling. Det samme kan, for så vidt det kommer til kommunernes manglende 
hjemmel og dermed en manglende italesættelse og krav om bevaring, siges om 
lejlighedernes planløsninger. Ændringerne i lejlighedsplaner er imidlertid medtaget 
i analysen, da de er vanskelige at adskille fra bygningerne som et strukturelt hele 
og særligt fra facaderne, som der typisk stilles krav til i forbindelse med kultur-
arvshensyn.  

Analysen søger at udrede de sammenlignelige delelementer af renoveringerne, som 
typisk kan være eller er støtteberettiget arbejde i henhold til LBFs regulativer for 
renoveringsstøtte, og som samtidigt tilskrives arkitektonisk kulturarvsværdi. Der 
er imidlertid ikke fuldkommen sammenlignelighed i delelementer og typen af arki-
tektoniske arbejder, som beskrives i de enkelte cases grundet renoveringssagernes 
forskelle i indhold. 
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De udvalgte cases 

Analysen er baseret på casestudier af almene boligrenoveringssager, der analyseres 
enkeltvis og derefter relateres indbyrdes. Casene, Bellahøjhusene AAB, Høj-
strupparken og Brøndbyparken afd. 1, er udvalgt på baggrund af deres tilsynela-
dende markante forskellige arkitektoniske løsninger, der alle er valgt som hen-
sigtsmæssige for varetagelsen af de indledningsvist identificerede arkitektoniske 
kulturarvsværdier (se tabel 11). 

 
 Bellahøjhusene AAB Højstrupparken Brøndbyparken 

Boligselskab AAB FAB - Fyns almennyttige 
Boligselskab 

Det Sociale Boligsel-
skab Brøndbyparken 

Beliggenhed Ved Bellahøj Syd, Ved    
Bellahøj Nord, Bellahøjvej, 
Frederikssundsvej,     
Brønshøj, Sjælland 

 

Uffesvej, Bjørnsvej, 
Skjoldsvej, Odense, Fyn 

Bredager, Gillesager, 
Brøndby, Sjælland 

Opførelsesår 1951-57 1949-53 1949-55 

Arkitekt Samlet bebyggelsesplan: 
Tage Nielsen, Mogens       
Irming, ing. P.O. Brems 

AABs bygninger: Dan Fink, 
ing. Birch Krogboe. 

Anders & Erik Eriksen, 
C. Th. Sørensen 

Kay Fisker 

Antal boliger AAB: 282 

Samlet: 1022 

630 539 

Gennemsnitlig 

Beboeranciennitet 

12,6 9,1 11,9 

Projektstatus maj 
2017 

Projektforslag under udar-
bejdelse 

Demonstrationsprojekt 
vedrørende udvikling af      
løsninger færdiggjort 

Renovering næsten 
afsluttet 

Arkitektrådgivere  

på renovering 

Illustreret Byggeprogram 
for samlet bebyggelse: 
Henning Larsen Architects 
EMA (nu ERIK Arkitekter),      

Bellahøjhusene AAB:     
Mangor & Nagel 

EMA  

(nu ERIK Arkitekter) 

Rubow Arkitekter 

Tabel 11. Konsekvensanalysen casedata  

 

De valgte cases kan derfor karakteriseres som cases med maksimal variation347 for 
et givent parameter, nemlig b e v a r i n g s t i l g a n g e n . Det er forskellen i b e v a -
r i n g s t i l g a n g e n , som, ud fra en lignende værdisætning, kan sige noget om, hvil-
ket bevaringsbegreb der tegnes af den almene renoveringspraksis netop nu.  

                                                      
347 Flyvbjerg, “Fem misforståelser om casestudiet” (2010), 475. 
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De endeligt udvalgte analyserede cases valgtes endvidere ud fra følgende kriterier: 

 Kulturarvshensyn har været italesat i løbet af projektudviklingen 

 De valgte cases synes at repræsentere variation i selve tilgangen til, 
hvordan de arkitektoniske kulturarvsværdier skal varetages i de nye fy-
siske løsninger (b e v a r i n g s t i l g a n g ) 

 Bebyggelserne varierer i konstruktion og udtryk 

 Bebyggelserne ligger i forskellige kommuner 

 Alle har modtaget renoveringsstøtte fra LBF 

 Alle bebyggelse er etagebebyggelser, evt. med tilhørende rækkehuse 

I analysen beskrives årsagerne til renoveringerne ikke nærmere. De er imidlertid 
generelt iværksat på baggrund af de udfordringer, som er typiske for de respektive 
bygningstyper og deres opførelsestidspunkt. I de tre analyserede cases har der 
været udfordringer med dårligt indeklima på grund af mangelfuld isolering og til 
tider skimmel, for små badeværelser og nedslidte bygningsdele og installationer. I 
de murede byggerier mangler elevatorer samt lejligheder, der er tilgængelige for 
kørestolsbrugere. I Bellahøjhusene AAB har nogle af de oprindelige facadefliser 
sågar løsnet sig, og er i fare for at falde ned og skade beboerne.  

De enkelte cases informeres ikke alle af de samme typer af data (se liste over kil-
der bagerst i afhandlingen samt Tabel 1), da ikke alle typer data har været tilgæn-
gelige. Dette skyldes, dels at projekterne ikke er lige langt i udførelsesfasen, dels 
at processen særligt i forbindelse med værdisætning af bebyggelserne varierer. I 
analysen perspektiveres i det sidste opsummerende afsnit yderligere til reference-
cases. Disse cases er altså ikke færdigt analyseret ud fra den ovenfor beskrevne 
metode, men trækkes ind for at informere særlige tilgange og problematikker, som 
de synes at afspejle.  
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2.  Konsekvensanalyse: Bellahøjhusene AAB 

Den følgende analyse beskæftiger sig med boligforeningen AABs bygninger, der udgør 
en del af det, man samlet kalder Bellahøj eller Bellahøjhusene. Det er vigtigt for for-
ståelsen af AABs projekt at se bygningerne som del heraf, eftersom det var den samle-
de Bellahøjbebyggelse, der blev indstillet til fredning af Landsforeningen for Bygnings- 
og Landskabskultur i 2013. AABs syv punkthuse er omdrejningspunktet i analysen, men 
må forstås som et led i et samlede hele.  

Da ph.d.-projektet blev påbegyndt, var AAB den eneste boligforening i Bellahøjhusene, 
som for alvor var gået i gang med at udarbejde et renoveringsprojekt, og det var også 
her der blev lavet det første mock-up-forsøg af en facadeløsning. Det skyldtes, at AAB 
allerede var gået i gang med en helhedsplan i 2011 og havde fået en godkendelse af 
Skema A i LBF, da fredningsforslaget kom i 2013, hvorefter AABs renoveringsprojekt 
blev sat på hold. Behandlingen af fredningsforslaget blev sat i bero i SLKS, da det blev 
besluttet i stedet at indlede et samarbejde på tværs af de fire boligselskaber (AAB, fsb, 
SAB og AAB), som deler Bellahøjhusene, SLKS, Københavns Kommune og LBF. SLKS 
vurderede på daværende tidspunkt, at Bellahøjhusenes arkitektoniske kulturarvsvær-
dier var af sådan en vigtighed, at de skulle sikres. Bebyggelsen var fredningsegnet. 
Tanken bag samarbejdet var, at en gennemtænkt fælles vision kunne sikre, at den 
tiltrængte renovering og fornyelse af Bellahøjhusene kunne udføres i respekt for de 
arkitektoniske kulturarvsværdier, som bebyggelsen tilskrives, uden at skulle gennem-
føre en fredning. Som led i dette samarbejde blev der udskrevet en arkitektkonkurren-
ce i 2014 om en helhedsplan for området.  

Helhedsplanen er et større plan-strategisk projekt med formålet at vende Bellahøjhu-
senes i dag lidt blakkede ry ved at genskabe bebyggelsens identitet i såvel beboernes 
som i resten af Københavnernes bevidsthed. Dette skal ske ved at etablere bedre for-
bindelser til den omkringliggende bydel samt ved en lang række tiltag, der skal styrke 
eksisterende elementer i Bellahøjhusenes store udendørsarealer. Disse tiltag og denne 
store strategi er ikke genstand for den følgende analyse. Det er derimod det Illustre-
rede Byggeprogram, som vinderne af 2014-konkurrencen udarbejdede med konsu-
lentbistand fra SLKS. Det Illustrerede Byggeprogram består af principper for en værdi-
baseret udvikling af de nævnte projekter i udearealerne samt for facader og etablering 
af mekaniske ventilation. Byggeprogrammet er 305 sider langt og inddelt i afsnittene 
Baggrund, Bygningsgrupper, Registrering, Værdisætning, Restaureringsholdning, Reno-
veringsprofil, Designkrav og udvidet Helhedsplan. Det Illustrerede Byggeprogram lå 
færdigt i december 2016 og danner selve grundlaget for det kommende projekterings-
arbejde i forbindelse med renoveringen af de enkelte boligafdelingers bygninger, de 
fælles uderum og landskaber. Projekteringsarbejdet udføres imidlertid af de enkelte 
boligselskabers egne udpegede teams af arkitekter og ingeniører, helt i tråd med den-
gang Bellahøjhusene blev opført.  

Bellahøjhusene AAB var den første boligforening, som gik i gang med at udarbejde et 
renoveringsprojekt efter konkurrencens afslutning.  
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Beskrivelse af den eksisterende bebyggelse 

Bellahøjhusene består af 28 punkthuse på 9-13 etager beliggende på Københavns hø-
jeste punkt, Bellahøj i Brønshøj. Bygningerne er fordelt mellem fire boligorganisatio-
ner: henholdsvis Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB), Samvirkende Boligsel-
skaber (SAB) 348, Socialt Boligbyggeri (fsb) og Arbejdernes Andelsboligforening (AAB). 
Bellahøjhusene rummer tilsammen ca. 1300 lejligheder, som fordeler sig fra 1 til 5 
værelser. Tilhørende bebyggelsen er et mindre butikstorv, institutioner, fællesvaskeri, 
underjordisk parkering og en fælles varmecentral. 

Bellahøjhusene blev opført i perioden 1951-57 og anses som den første højhusbebyg-
gelse i Danmark, da bebyggelsesplanen blev udformet som resultat af en arkitektkon-
kurrence om samme udskrevet af Københavns Kommune i 1943. Den endelige bebyg-
gelsesplan blev udarbejdet af de unge arkitekter Tage Nielsen og Mogens Irming, in-
geniør P.O. Brems (for mere detaljeret beskrivelse se Bendsen, Kleis & Morgen, 2015). 
Siden overgav kommunen grunden til fire boligselskaber med hver deres arkitekt og 
ingeniør, som realiserede deres del af den samlede helhedsplan. Det var anerkendte 
arkitekter, som påtog sig opgaven for de respektive boligforeninger. Landskabsplanen 
blev udarbejdet som et samlet hele af C. Th. Sørensen 349. 

Grunden er 145.000 kvm stor og afgrænses af de to store veje Frederikssundvej mod 
Nord og Bellahøjvej mod øst og vest. På de øvrige sider er mindre veje og vekslende 
bebyggelse, og mod sydvest skråner grunden ned mod Degnemosen (se figur 28).  

Bygningerne er opført i to grupperinger mod henholdsvis nord og syd i et stort park-
lignende landskab med stisystemer, træer, buske, store græsarealer, friluftsteater, 
byggelegeplads, mindre legepladser og i midten den fredede gård, Bellahøj. To ad-
gangsveje fører igennem området og hen til de enkelte bygninger, hvortil der hører 
parkeringspladser.    

                                                      
348 SAB blev dannet som datterselskab til KAB i 1941. 
349 For en mere udførlig beskrivelse af historien bag bebyggelsens tilblivelse se Bendsen, Kleis og Morgen, 
Bellahøj. Fortællinger om en bebyggelse, 2015. Eller se filmen Skyskraberne på Bellahøj på 
https://vimeo.com/229709930. 

Figur 28. Bebyggelsesplan over Bellahøjhusene fra www.kunstbib.dk. Bellahøjhusene AAB er markeret 
med en rød prikket indramning. 
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De 28 bygninger er opført over samme konstruktive og visuelle motiv, men med karak-
teristiske forskelle boligforeningerne imellem. Bygningerne er opført som to forskudte 
tvillingetårne, der deler et trappe- og elevatortårn i glas. En bygning skiller sig imidler-
tid ud fra de andre, da den som den eneste er opført med en udvendig trappe. Alle 
bygningerne har penthouselejligheder og altaner. Altanerne varierer i udformning og 
type. Overordnet er bygningerne opført i en for datiden ny og eksperimenterende 
betonkonstruktion med både glideforskalling og præfremstillede elementer i beton. 
Facaderne er beklædt med betonfliser. En enkelt boligforening har to bygninger opført 
i beton søjle/dragersystemet Kallton og har gule teglsten som facademateriale imel-
lem de synlige betonkonstruktioner 350. 

 

AABs syv punkthuse blev tegnet af arkitekten Dan Fink i samarbejde med ingeniøren 
Birch Krogboe. Bygningerne stod færdige i 1953, og er siden renoveret i 1990-92 (Foto 
13). Der er to versioner af trappehuset i glas, der alle indeholder elevator. AAB byg-
ningernes facader inddeles i rum-store felter af aflange, hvide betonfliser, der marke-
rer de bagvedliggende etagedæk og skillevægge. Herimellem er facaden beklædt med 
aflange grå betonfliser, som er støbt sammen med den bagvedliggende betonkon-
struktion. 

                                                      
350 For detaljeret beskrivelse af Bellahøjhusenes konstruktioner se Bendsen, Kleis og Morgen, Bellahøj. 
Fortællinger om en bebyggelse, 2015. 

Foto 13. Bellahøjhusene AAB, eksisterende forhold. 
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Vinduerne er nye, kvadratiske og har hvide aluminiumsrammer. Altanerne er delvist 
indeliggende i forbindelse med stuevinduet, hvorved der opstår et altan-karnapmotiv. 
Selve placeringen og antallet af altaner varierer de syv punkthuse imellem. Fælles for 
dem er, at altanerne blev inddækket med glas i forbindelse med den tidligere renove-
ring. Altanernes oprindeligt åbne rækværk, med foran siddende lave blomsterkasser i 
beton, blev erstattet med lukkede brystninger i fiberbeton og glasinddækninger ved 
den forrige renovering. Foran glasset ses i dag lave, lillafarvede rækværk. Nogle altan-
inddækninger skyder sig ud fra facadeplanet. Trappetårnenes glasfacader blev også 
renoveret i 1992, og farveholdningen blev da ændret, men terrazzogulve, rækværk, 
belysning og døre til lejlighederne er bevaret som ved opførelsen. Kun to trappetårnes 
facader er ikke renoveret. Det er samtidig de to trappetårne, der modsat de øvrige, 
har elevator placeret i den ene side af tårnet og ikke i midten af trappeløbet (Foto 14). 
På disse tårne er facaderne ikke udelukkende af glas, da elevatorens placering marke-
res i facaden med et lukket parti beklædt med betonfliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevaringsholdningen - de værdsatte arkitektoniske kulturarvsværdier 

Bellahøjhusene anses som et modernistisk hovedværk indenfor dansk boligbyggeri 
rent arkitektonisk 351. Bebyggelsen repræsenterer datidens store, idealistiske visioner 
som lå til grund for opførelsen af bebyggelsen samt bag udviklingen af den almene 
sektor og den danske velfærdsmodel. Som beskrevet ovenfor er Bellahøjhusene vurde-
ret fredningsegnet af SLKS, og derfor er kravene om bevaring langt højere end i de 
øvrige cases. 

                                                      
351 Bendsen, Kleis og Morgen, Bellahøj, 8. 

Foto 14. Originale opstalter af Bellahøjhusene AAB fra www.kunstbib.dk samt foto af mellembygning. 
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I Rammer for Udvikling tilskrives Bellahøjhusene først og fremmest arkitektonisk kul-
turarvsværdi som repræsentant for datidens visioner om at opføre almene kvalitetsbo-
liger til almindelige mennesker. Bellahøjbebyggelsen afspejler især datidens moderni-
stiske boligidealer i kraft af højhusene med lyse, funktionelle lejligheder placeret i et 
stort landskabeligt område 352. Men bebyggelsen afspejler også visionen om at effekti-
visere og industrialisere byggeriet, ligesom opførelsen af Bellahøjhusene politisk set 
blev anset som et middel til målet om øget beskæftigelse 353. Det er særligt Bellahøjhu-
senes variation af temaer indenfor en stærk og identitetsgivende helhed, landskabs-
planen samt samspillet mellem bygningerne og landskabet, som beskrives i det Illu-
strerede Byggeprograms værdisætning. Disse kvaliteter, i tillæg til bebyggelsens ek-
sperimenterende byggeteknik og den for datiden dristige helhedsplan, gør, at Bella-
højhusene anses som ”et umisteligt og vigtigt stykke dansk arkitekturhistorie” 354. Vari-
ationen i facadefliser og facadekompositioner betragtes som værdifulde elementer, 
der er unikke for netop Bellahøjhusene: ”De enkelte løsninger hænger sammen med 
den valgte byggeteknik, og er samtidig en del af den kulturhistoriske fortælling om 
bebyggelsen.”355 Også de to bygninger med murede tavl anses som et vidnesbyrd om 
datidens opgør med det dominerende murerfag og dermed det gryende opgør mellem 
de håndværksopførte byggemetoder og byggeriets industrialisering. Bellahøjhusene er 
således også værdifuldt som symbol for progressivt, alment boligbyggeri. Den fulde 
værdibeskrivelse af Bellahøjhusene publiceret i forbindelse med Rammer for Udvik-
ling: Almene boligbebyggelsers bevaringsværdier ses i tabel 12, men i denne sammen-
hæng skal fremhæves, at Bellahøjhusene særligt værdsættes som en helhed med klare 
karaktergivende træk, der sikrer en sammenhæng såvel i landskabelig skala som i be-
byggelses- og detaljeringsskala. Det er selve bebyggelsesplanen samt formgivningen af 
bygninger, planløsninger bygningselementer og detaljer som facadefliser og altanele-
menter, men også konstruktionsmetoder, fast inventar og originale materialer i det 
ydre og indre, der samlet set anses som bærer af denne kulturarvsfortælling. 

 

 

                                                      
352 Det var imidlertid den bedre middelklasse og intellektuelle, som flyttede ind, da byggeriet stod færdigt. 
Huslejen blev højere end for samtidige almene bebyggelser, men tilbød også eksklusive faciliteter som 
køleskab, centralvarme og ikke mindst store lejligheder med altan. 
353 Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter & Rekommanderet: ”ILLU-
STRERET BYGGEPROGRAM. BELLAHØJ genfortælles”. 01.12.2016, 13. 
354 Henning Larsen Architects et al., 178. 
355 Henning Larsen Architects et al., 44. 
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MILJØMÆSSIG VÆRDI. Bellahøjhusenes miljømæssige værdi knytter sig til den helhedsorienterede bebyggelsesplan med 
de forskudte punkthuse omgivet af store, sammenhængende græsarealer med spredt beplantning. Beplantningen, der 
består af høje træer og lave buskadser, mimer både punkthusenes højde og skaber samtidig intime rum i en menneskelig 
skala ved indgangspartierne. Hertil kommer det store, centralt placerede friluftsteater med græsklædte niveauer, der 
skaber et særligt samlende rum for bebyggelsen. Bellahøjhusenes miljømæssige værdi knytter sig ligeledes til placerin-
gen på Københavns højeste punkt og den heraf afledte funktion som et af hovedstadens mest markante visuelle fiks-
punkter. Bellahøjhusene har derfor en ikonisk betydning for Københavns horisontlinje på linje med Valby Bakke og 
Grundtvigs Kirke. 

KULTURHISTORISK VÆRDI. Bellahøjhusenes kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bebyggelsen som det første 
eksempel på en dansk højhusbebyggelse, og som det første forsøg på at udnytte byggeloven fra 1939, der tillod høje 
bebyggelser i København. Placeringen af punkthusene i åbne, parklignende omgivelser er inspireret af den schweizisk-
franske arkitekt Le Corbusiers forestillinger om, hvordan arkitekturen skulle skabe de bedste fysiske rammer for det 
moderne menneskes liv. Bellahøjhusene er således med deres helhedsplan, bebyggelsesstruktur, højde, materialebrug og 
konstruktioner det første danske eksempel på Le Corbusiers modernistiske storskala-idealer og forestillinger om, hvor-
dan arkitekturen skulle skabe de bedste rammer for det moderne arbejdsliv. Efterkrigstidens idealer om at sikre gode, 
sunde boliger til alle uanset indkomst kommer ligeledes tydeligt til udtryk i Bellahøjhusene, hvor alle lejligheder har 
mindst én altan og store vinduespartier, der sikrer gode lys- og luftforhold. De forskudte bygningskroppe, der ligger 
omkring en transparent opgang, sikrer tillige en god udsigt og hindrer samtidig ind kig fra naboen. Periodens øgede 
opmærksomhed på børns behov ses dels ved de gode rammer for småbørnslegepladser ved indgangspartierne, dels ved 
den senere etablerede skrammellegeplads. Hertil kommer, at bebyggelsen er et af de første eksempler på, hvordan de 
almene boligorganisationer i efterkrigstiden gik sammen om at opføre en større bebyggelse. Underlagt en fælles, over-
ordnet idé fik de forskellige teams således mulighed for at udforme de enkelte punkthuse individuelt, hvilket har resulte-
ret i, at man med udgangspunkt i facadernes udformning kan se, hvem der ejer hvilke punkthuse. Bebyggelsen er tillige 
et godt eksempel på efterkrigstidens store almene bebyggelser, hvor den enkelte beboer fik sin egen lejlighed i høj 
arkitektonisk kvalitet, men samtidig havde adgang til fælles goder i form af store, grønne og rekreative områder, parke-
ring, vaskeri og fælleshuse. Det store friluftsteater er en elegant repræsentant for de friluftsteatre, der igennem de 
foregående årtier var blevet opført rundt om i landet. Endvidere er Bellahøjhusene et af de første byggerier i Danmark, 
hvor man ikke kun havde til formål at afhjælpe den stigende boligmangel ved at opføre mange boliger. Byggeriet blev 
også brugt som en katalysator for udviklingen af byggebranchen og byggeriet. Man eksperimenterede med produktions-
metoder og anvendelsen af nye materialer, bl.a. beton, i et hidtil uset omfang. Som eksempel herpå er en del af Bella-
højhusene udført i glideforskalling, som i Danmark tidligere kun var blevet anvendt i et toetages forsøgsboligbyggeri i 
Herlev og i konstruktionen af broer og siloer. I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til de i store træk beva-
rede planløsninger med de for tiden store, veludstyrede køkkener med moderne bekvemmeligheder samt regulære 
værelser og kamre med indbyggede skabe. Der er ligeledes kulturhistorisk værdi knyttet til brugen af enkle, billige og 
uprætentiøse materialer, der sammen med de enkle profileringer på skabe, armaturer, gerichter og døre vidner om, at 
bebyggelsen var tiltænkt de mindre velhavende borgere. 

ARKITEKTONSIK VÆRDI. Bellahøjhusenes arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til bebyggelsens overordnede og 
ensartede arkitektoniske udtryk, hvor de enkelte punkthuse alle er underlagt en fælles idé, struktur og formsprog, men 
samtidig har individuelle facadeudtryk. Det ensartede og helhedsorienterede arkitektoniske udtryk opleves især på af-
stand, hvorimod forskellene punkthusene imellem især opleves tæt på. Der er således stor arkitektonisk værdi i de indi-
viduelle udformninger af facaderne og altanerne, der skaber variationer inden for den overordnede arkitektoniske idé. 
Der er tillige arkitektonisk værdi i det forhold, at alle punkthusene består af to forskudte, lukkede bygningskroppe arran-
geret omkring en transparent trappeopgang, der på elegant vis optager landskabets terrænforskelle. Hertil kommer, at 
betonbygningerne opleves tunge, hvorimod trappeopgangene fremstår lyse og lette. Samspillet mellem bygninger og 
landskab er accentueret af de få høje træer i de friholdte områder imellem husene. Ligesom de store græssletter hen-
holdsvis syd for friluftsteatret og ned mod Degnemosen er det med til at forstærke områdets storslåede skala. Det ele-
gante, næsten skjulte friluftsteater med den dobbelte, krumme række lindetræer på toppen tilføjer området en rumlig 
oplevelse. Ligesom de skulpturelle, klippede lindealléer mellem teatret og den fredede gård “Bellahøj” bidrager med en 
anden periodes landskabsarkitektoniske formsprog. En særlig værdi i den menneskelige skala udgør de klippede hække, 
som afskærmer veje og parkeringsarealer mod gangarealerne. 

Tabel 12. Værdisætning af Bellahøjhusene, citeret fra Jannie Rosenberg Bendsen (red.), Rammer for udvikling: Almene 
boligbebyggelsers bevaringsværdier. København: Landsbyggefonden, 2017, 320-25. 
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Renoveringens omfang og indhold 

Renoveringen af Bellahøjhusene AAB omfatter efterisolering af facaderne, udskiftning 
eller ombygning af altaner, udskiftning af vinduer, renovering af opgange og badevæ-
relser samt etablering af ventilation. Som skrevet ovenfor behandles arbejder i terræ-
net og fællesområderne ikke i denne analyse. 

 

Beskrivelse af bevaringstilgangen 

I det Illustrerede Byggeprogram beskrives den overordnede vision for Bellahøjhusene 
indledningsvist: 

”Forslaget ”Bellahøj Genfortælles” viderefører konkurrenceprogrammets visi-
on i forhold til begreberne stolthed og identitet. Ambitionen er, igennem re-
novering, at genfortælle historien, hvor Bellahøj igen bliver et symbol på frem-
skridt – i en samtidig kontekst, så både fortællingen og ikonet Bellahøj igen gi-
ver mening.” 356 

Samtidig fremgår det, at grundholdningen bag byggeprogrammet er, at renoveringen, 
og opdateringen af de eksisterende boliger til nutidens komfortkrav og derigennem 
sikringen af Bellahøjhusene som et attraktivt og konkurrencedygtigt alment boligom-
råde, er en forpligtigelse, som boligforeningerne har overfor LBF og samfundet 357. I 
byggeprogrammet skrives, at værdisætningen af Bellahøjhusenes arkitektoniske, mil-
jømæssige og kulturhistoriske værdier er udtryk for et øjebliksbillede, som der med 
fordel kan arbejdes videre med, ligesom andre fornyelser kan lægges til. 

B e v a r i n g s h o l d n i n g e n  (der i det Illustrerede Byggeprogram kaldes ”restaurerings-
holdningen”) er formuleret ud fra et ønske om på en gang at bevare Bellahøjhusene 
som helhed og i de variationer, der eksisterer indenfor denne helhed. B e v a r i n g s -
h o l d n i n g e n  betegnes som trinløs. Formålet er overvejende at genskabe Bellahøjhu-
sene, som de stod lige efter opførelsen, imidlertid med en differentieret tilgang til de 
enkelte delementer i bebyggelsen på baggrund af deres værdisætning. Ifølge b e v a -
r i n g s h o l d n i n g e n  skal originale elementer, som er skadet eller nedbrudte, genska-
bes på en måde, der sikrer langtidsholdbarhed samt æstetiske og funktionelle kvalite-
ter lig originalen. Nyere elementer tilføjet efter 1959 accepteres som en del af den 
historiske udvikling, imidlertid kan ændringer, der ikke vurderes at være i tråd med de 
identificerede bevaringsværdier, udskiftes til løsninger, som vurderes at være det i 
højere grad. Elementer med stor indvirkning på boligkvaliteten, funktionalitet i forhold 
til brand, krav, indeklima og lignende fornyes eller opgraderes, så de bedst muligt 
understøtter de arkitektoniske kulturarvsværdier. Det samme gælder for de helt nye 
elementer, der tilføjes som led i renoveringen.  

                                                      
356 Henning Larsen Architects et al., 9. 
357 Henning Larsen Architects et al., 211. 
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B e v a r i n g s h o l d n i n g e n  kombineres med en b e v a r i n g s t i l g a n g  (der i det Illustre-
ret Byggeprogram kaldes en ”renoveringsprofil”), som er underinddelt i tre elementer: 
Genskab, Optimér og Forny (se tabel 13). Tilgangen Genskab indebærer rekonstruktio-
ner af det eksisterende i en optimeret udgave. Optimering dækker over forbedringer 
af det eksisterende for at møde nutidige krav, imens Fornyelse omfatter tilføjelsen og 
etablering af helt nye elementer og funktioner til det eksisterende. 

De beskrevne retningslinjer er udarbejdet på baggrund af en værdisætning af den 
samlede bebyggelses miljømæssige, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og 
spænder skalamæssigt fra ”bebyggelse, bygning og detalje” 358. I programmet er der 
arbejdet med fire typer bygningskomponenter, som er gennemgående for alle punkt-
husene: facadefliser, altaner, trappetårne og lukningspartier. B e v a r i n g s t i l g a n g e n  
præciseres igennem formulerede designkrav til de enkelte bygningskomponenter, men 
denne er imidlertid vejledende og kan justeres i forbindelse med den egentlige projek-
tering af de enkelte boligforeningers projekter. Der er i byggeprogrammet således 
meget detaljerede beskrivelser af kravene til selve de nye facadefliser, hvorimod al-
tanløsninger og renovering af trappeopgange er beskrevet langt mere principielt, idet 
det kræver egentlig projektering at kunne løse teknisk og formgivningsmæssigt. 

 

RENOVERINGSPROFIL 

GENSKAB En rekonstruktion af det der er, men i en bedre tilstand og med forbedrede egenskaber. 

OPTIMÉR En forbedring af noget, der efter vore dages idealer ikke længere er tidssvarende, eller  
steder som rummer et potentiale for at forbedre ’bo-værdien’. 

FORNY Nye elementer som tilføjer nye, funktionelle egenskaber til lejligheder, bygninger og    
landskab. 

Tabel 13. Renoveringsprofilen beskrevet i Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter (nu ERIK 
arkitekter), GHB Landskabsarkitekter & Rekommanderet: ”ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM. BELLAHØJ 
genfortælles”. 01.12.2016, s. 215. 

 

                                                      
358 Henning Larsen Architects et al., 10. 
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De arkitektoniske løsninger 

De nye facader skal rekonstrueres indenfor den eksisterende bygningsgeometri, sam-
tidig med at energiforbruget skal nedsættes og indeklimaet forbedres. Derfor hugges 
de eksisterende fliser af betonbagmuren. Herefter monteres nye fliser, som er en 
blanding af traditionel beton og fiberarmeret beton på et nyt, let skinnesystem af stål, 
der monteres ind i betonbagvæggen. De nye fliser fremstilles, så de kommer til at 
ligne de originale fliser i geometri, materiale- og farveholdning. Imidlertid må længden 
på de hvide fliser, der indgår i de vandrette bånd i facaden, tilpasses i længden, hvis 
det viser sig hensigtsmæssigt for at reducere antallet af flisevarianter. Der må også 
arbejdes frit med fugedimensioner, det vil sige bredden og dybden, på trods af at der i 
de originale facader ses tilbagetrukne, vandrette samlinger imellem de grå fliser og 
almindelige lodrette, mørke fuger (se foto 15). Det er særligt værd at bemærke, at 
fugerne i den nye facadekonstruktion bliver luft, da fliserne er ophængt på skinnesy-
stemet, og ikke støbt sammen med betonbagvæggen som de eksisterende fliser.  

Foto 15. Facade mock-up. Øverst til venstre ses eksisterende facadefliser og herunder en af mock-up prøverne. Til højre ses 
mock-up prøvefeltet. De brunlige fliser er de eksisterende. 
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Isoleringen i facadekonstruktionen øges i kraft af, at de nye flisers tykkelse er 3 cm 
imod de originale flisers 8 cm. Derved skabes der plads til skinnesystemet og isole-
ringsmateriale. Flisernes tilslag udføres efter en original recept fundet i tegningsmate-
rialet, og der er efter mange farveprøver nået frem til en grå farve til fliserne, som skal 
øge kontrasten mellem de to farver fliser for derved at nærme sig udtrykket ved opfø-
relsen mere. Denne grå farve skal anvendes på alle bygningerne til forskel for den 
variation af farveforskelle, som ses på de eksisterende bygninger i dag. De nye grå 
fliser for-patineres ved, at cementhuden fjernes i støbeprocessen, så de får en mere 
ru og varieret fremtoning, der svarer til, hvordan de forventeligt ville se ud efter ca. 
20 år. Det gøres af to grunde: for det første fordi man ikke ønsker, at Bellahøjhusene 
skal fremstå helt nye efter renoveringen; for det andet af hensyn til alger og snavs 359. 
Dette skyldes, at fliserne nu udføres i fiberbeton, og at erfaringen viser, at der lettere 
samles snavs og alger på helt glatte, nye fliser end på dem, som har en patineret over-
flade.  

Vinduerne skal udskiftes til samme format, farve, proportionering og hængsling, men 
kan udføres i træ, aluminium eller kompositmateriale efter aftale med arkitekterne 
bag byggeprogrammet. De steder, hvor vinduesformater er ændret, primært i kældre-
ne, skal de genskabes. Også vinduernes placering i forhold til facadeplanet skal fast-
holdes, og de samme regler gælder for udskiftning af sekundære døre i facaden. 

Også trappetårnenes facader skal fastholdes, eller hvis undersøgelser viser, at de ikke 
er proportioneret som de originale, genskabes. Imidlertid kan de originale, lukkede 
partier på de to trappetårne, som dels adskiller sig fra de øvrige, dels ikke blev reno-
veret i 1990’erne, ændres. Det er altså tilladt at fjerne de lukkede partier og udskifte 
dem så trappetårnsfacaden fremstår som en sammenhængende glasfacade. 

De nyere karnap og altaninddækninger fra 1990’erne fjernes. De lukkede fiberbeton-
brystninger udskiftes med nye, åbne, hvidmalede stålværn med lodrette balustre, som 
formgives efter de originale tegninger. Bag de nye, åbne værn etableres skydepartier i 
glas, så beboerne kan aflukke altanen på næsten samme måde som i dag. Set udefra 
vil udtrykket imidlertid være mere åbnet end i dag, da brystningerne nu bliver åbne. 
Også væggen mellem stuen og den lukkede, men uopvarmede, altan udskiftes til en 
væg i porebeton med en bedre isoleringsevne, samtidig med at der isættes mere glas i 
denne vægtype, så der kommer mere lys ind i lejlighederne.  

Da altanerne blev inddækket med glas i 1990’erne var der nogle altantyper, hvis ind-
dækning blev rykket ca. 45 cm ud fra facadeplanet i en form for karnap. Denne for-
øgelse af altanen har beboerne nu vundet hævd på, så disse altaner beholder denne 
størrelse og dermed forskydning udad i forbindelse med den nye renovering 360. 

                                                      
359 Noter fra Mock-up fremvisning på en af AABs bygninger, Bellahøj april 2016. Til fremvisningen deltog 
repræsentanter fra Henning Larsen Architects, EMA, AAB, AKB, Københavns Kommune og Landsbyggefon-
den. 
360 Interview med Gerda Bilde, beboerformand, Bellahøjhusene AAB.  
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Generelt skal farveholdningen i trappetårne, på gelændere og værn tilbageføres til de 
oprindelige. Det anbefales endvidere, at de projekterende arkitekter undersøger, om 
der har været ændringer i materiale- og farveholdninger for i så fald at genskabe de 
oprindelige forhold i videst mulig udstrækning. Dette kan gøres ved udskiftning af glas- 
og vinduespartier, elevatorer, skakte og lignende, men de skal i så fald passe med de 
originale elementer. I det Illustrerede Byggeprogram beskrives denne ambition om 
afstemning: 

”Elevatorerne var funktionelt moderne for sin tid ved opførelsen af Bella-
højhusene og i lang tid herefter. De var moderne i deres design og indgik i 
en helhed med trappernes øvrige elementer; trapper, håndlister, balustre, 
dørhåndtag, skilte osv. Dét at ankomme, køre op, stige ud og gå ind i sin 
bolig var en oplevelse – en iscenesættelse af højden, teknologien og desig-
net. Denne stemning er værd at bevare og det forudsætter, at man bevarer 
de mange originale elementer, som i dag er tilbage og tilfører nye, som 
understøtter stemningen. Elevatorerne var dengang ’futuristiske’ men er i 
dag nærmest ’klassiske’. Sætter vi nye elevatorer ind i bygningerne, som 
designmæssigt er ’futuristiske’ i vores tid, splitter vi sammenhængen ad og 
stemningen forsvinder. Fremadrettet skal originale elementer i elevatorer 
derfor bevares og genskabes. Nødvendige nye elementer, materialer og 
overflader skal understøtte stemningen og indordne sig i det oprindelige 

Foto 16. Eksisterende inddækkede altaner. 
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design og bidrage til at skabe sammenhæng.” 361 

Endelig er der i projektet stillet krav til etablering af balanceret ventilation, hvilket 
tænkes udført som et decentralt anlæg. Det betyder, at der skal skjules et ventilati-
onsanlæg i entréerne i hver lejlighed over et nedhængt loft. Der kommer luftindtag i 
facaderne og de eksisterende udluftningskanaler bruges til afkast. De eksisterende 
kanaler indeholder asbest og skal derfor strømpefores. Hertil kommer, at de eksiste-
rende kanaler er underdimensionerede i forhold til nutidige krav, men det forventes, 
at kommunen dispenserer for dette forhold af bevaringshensyn. Denne løsning er 
valgt, da man ikke vil placere et centralt anlæg hverken på tagene eller nedgravet i 
terrænet af bevaringshensyn, da det vil fremstå for dominerende. 

 

De arkitektoniske løsningers performativitet  

I Bellahøjhusene AAB fjernes de originale facadefliser og erstattes af nye. Også de 
originale altanværn med deres ændringer fra 1990’erne fjernes og erstattes af rekon-
struktioner efter de oprindelige tegninger. Det originale materiale fjernes altså i høj 
grad og erstattes af kopier, som visuelt ligner originalen, men er optimerede funktio-
nelt. I trappetårnene søges farveholdning og materialitet genskabt lig opførelsestids-
punktet, imidlertid gives der tilladelse til eventuelt at ændre de tilbageværende origi-
nale trappetårnes facader. Den materielle autenticitet er altså udfordret og trods am-
bitionen om at genskabe er det originale materiale stort set fjernet de steder, hvor 
der laves renoveringsløsninger. 

Man bliver nødt til at tage betonen ned, fordi den nogle steder har det rigtig 
skidt. Ikke alle huses beton har det dårligt, men mange steder er kvaliteten 
altså ikke god. Spørgsmålet er, om man skulle lade den beton sidde, som har 
det godt, og dermed kun fjerne den dårlige? Altså, skal man lade det originale 
materiale blive siddende tilbage, hvor det kan lade sig gøre? Det er et svært 
spørgsmål, men husene på Bellahøj blev opført omtrent på samme tid, og når 
man skal skifte et sted, giver det nok mening at gøre det over det hele, og se 
det som en helhed, selvom man mister det originale facademateriale. 362 

For at holde proportionerne på bygningerne samtidig med, at der udskiftes facadefli-
ser og isoleres, har rådgiverne måtte nytænke facadekonstruktionen. Det betyder, at 
Bellahøjhusene AABs facader ændres fra en tung til en let konstruktion. Dermed æn-
dres selve rationalet bag bygningskonstruktionen.  

Bellahøjhusene vil, set på afstand, efter renoveringen formentlig fremstå som en nye-
re udgave af det oprindelige byggeri. Proportioner, komposition, materiale- og farve-
holdning vil fremtræde uændret. Imidlertid vil patineringen af de nye fliser sikre, at 
facaderne ikke fremstår spritnye og skinnende; men til gengæld vil alle bygningerne 
fremstå med den samme patineringsgrad modsat i dag. Dette valg er til dels truffet af 
                                                      
361 Henning Larsen Architects et al., 267. 
362 Interview med Jannie R. Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen. 
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æstetiske årsager, da man ikke ønskede, at Bellahøjhusene skulle se for nye ud efter 
renoveringen. Men valget begrundes også i en afvejning dels af behovet for optime-
ring af de eksisterende facader, dels af ønsket om en klar differentiering af farvefor-
skellen mellem de hvide og grå fliser. Denne overvejelse omtales af en SLKS ansat, der 
har været konsulent på det Illustrerede Byggeprogram: 

Ellers synes jeg, at vi langt hen ad vejen kommer i mål med det æstetiske ud-
tryk. Vi har diskuteret rigtig meget, hvilken farve betonen skal have. Går man 
tilbage til den oprindelige farve, som den havde, da bebyggelsen stod færdig? 
Skal betonen se ny ud? Eller 10 år gammel? Eller som i dag? Det var jo en gan-
ske almindelig beton, som senere har skiftet farve på grund af vind og vejr, og 
betonhuden er forsvundet de fleste steder. Spørgsmålet er, hvad er det for en 
farve og overflade man genskaber eller skaber? Det har vi diskuteret rigtig me-
get for at træffe en beslutning, og der kunne være truffet mange andre beslut-
ninger. Vi kommer jo til at genskabe rigtig meget, når vi sætter en ny facade 
op, men har vi lyst til at genskabe et helt nyt, funklende Bellahøj, som aldrig 
kommer til at se gammelt ud, eller som i hvert fald i de næste 100 år vil komme 
til at stå skinnende nyt? Det er der ingen af os, der har syntes, var det optima-
le, heller ikke set i lyset af restaureringsholdningen. Vi har valgt en farve og 
patinering, så fliserne forhåbentlig ikke kommer til at se helt nye eller gamle 
ud. Problemet er, at det nye materiale ikke ældes på samme måde som den be-
ton, der sidder der nu, og derfor bliver vi nødt til at træffe en beslutning, så 
husene ikke de næste 100 år kommer til at stå kridhvide. 363 

Præpatineringen af fliserne skyldes således i høj grad et hensyn til oplevelsen af det 
fremtidige Bellahøj og dermed til de o p l e v e l s e s v æ r d i e r , som kan tilskrives de nye 
materialer. Selve oplevelsen af bebyggelsen vil uden tvivl være ændret efter renove-
ringen, men må ikke stå i for stor kontrast til den aldersværdi, som bygningerne til-
skrives i dag. Både den materielle og strukturelle autenticitet således udfordres i den 
nye facadeløsning, da de originale facadefliser udskiftes og konstruktionen ændres.  

Altanerne vil være rekonstrueret efter de oprindelige tegninger, og vil uden tvivl har-
monere formgivningsmæssigt med bebyggelsen. De nye glasdøre til inddækning af 
altanerne vil være diskrete og sikkert kun afsløre sig i facaden via reflekser og spejlin-
ger. Tanken er imidlertid, at de efterlader indtrykket af åbne altaner modsat i dag. De 
ændringer, som er udført i 1990’erne, fjernes; eller rettere sagt re-designes funktiona-
liteten (den lukkede altan) til at være så umærkelig som muligt. Den kommunikative 
autenticitet udfordres dermed også, da selve udviklingshistorien sløres. Det vil pri-
mært være fugerne mellem de nye facadefliser, der kommer til at afsløre, at bygnin-
gerne har fået ny klimaskærm, da fugerne efter renoveringen vil være af luft i stedet 
for mørtel. Denne ændring vil primært springe besøgende med en viden om byggeskik 
i øjnene. Også trappeopgangene vil fremstå i harmoni med bygningernes fremtræden 
ved opførelsestidspunktet i kraft af en tilbageført eller bevaret formgivning samt ma-
teriale- og formgivningsholdning. De nye løsninger udføres altså på en måde, så de 

                                                      
363 Interview med Jannie R. Bendsen. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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visuelt harmonerer med 1950’ernes Bellahøjhuse. Vor tid afspejles primært i badevæ-
relserne, ventilationsspjæld og de diskrete optimeringer så som større glaspartier i 
vægge til altanerne.   

Bag det Illustrerede Byggeprogram ligger en ”hybrid holdning”, hvor man både søger 
at bevare og optimere i en konstant balancegang mellem begge dagsordner, der nød-
vendiggør stadige kompromisser. En af de ansvarlige arkitekter bag byggeprogrammet 
forklarer:  

Det er sådan en hybrid holdning [bevaringsholdning]. På den ene side så vil vi 
gerne bevare. Altså, vi er nødt til at skrælle de der facader af, fordi de falder 
jo ned af sig selv, det er ligesom et udgangspunkt. Men derfra til at sige, vi vil 
gøre alt, hvad vi kan for at bevare bygningsformen og geometri, flisernes for-
mater og så videre. Så er vi jo gået helt ned i, hvad det er for et tilslag, der er i 
facadefliserne, og hvad for en materialitet de har, og hvor ru skal de være. Al-
le de der ting har vi prøvet at arbejde med sådan, at vi prøver at genskabe så 
meget af facadefliserne som muligt. Altså, sådan så de i virkeligheden er en 
kopi af noget af det, som vi syntes er godt ved Bellahøj. […] Så holdningen til 
facaden har været, at vi skal genskabe det, der er, men vi er nødt til at tage 
nogle nye metoder i brug. Modsat har vi det sådan med vinduerne, eller måske 
er holdningen [bevaringsholdningen] i virkeligheden lidt den samme, at der er 
så meget blæst derude, og vinduespartierne er så store, at det i virkeligheden 
er ret begrænset, hvilke typer vinduer du kan lave. Og det er også svært at 
vedligeholde, så man er bare nødt til at vælge noget, som ikke er trævinduer, 
som de originale vinduer var. […] Man er også bare nødt til at gå lidt på kom-
promis, det er ikke fordi vinduerne bliver mere klodsede end dem, der sidder 
der i dag, men de bliver måske heller ikke lige så smukke som dem, der sad i 
originalen. Man er bare nødt til at være en smule pragmatisk med det her i 
forhold til så mange andre sager, hvor man restaurerer eller antager en re-
staureringstilgang. […] Vi foreslår heller ikke at lave tre-lags energi-ruder, for 
det giver ikke nogen mening, når hele huset ikke bliver opgraderet til det; 
hvad man i virkeligheden burde gøre. Så på den måde, så går man jo også på 
kompromis. 364 

Bag denne hybride holdning ligger et udtalt ønske om at forsøge at integrere såvel 
m i n d e v æ r d i e r  og n u t i d s v æ r d i e r  i en konstant afvejning af de arkitektoniske 
kulturarvsværdier, som er identificeret og derefter rangordnet i væsentlighed helt ned 
i komponent og detaljeniveau. Det har ført til en differentieret tilgang til såvel bygnin-
ger, komponenter og detaljering, samt til hvornår m i n d e v æ r d i e r  vægtes højere end 
n u t i d s v æ r d i e r . Det lader til, at det i arbejdet med udarbejdelsen af bevaringsprin-
cipperne i det Illustrerede Byggeprogram i høj grad har været bevaringen af det visuel-
le udtryk, som har været afgørende, særligt i tvivlsspørgsmål, hvor man har skulle 
afveje nutidsværdier både visuelt og funktionelt mod mindeværdier 365. Det visuelle 

                                                      
364 Interview med Morten Ørsager, partner, ERIK arkitekter. 
365 Interview med Morten Ørsager, partner, ERIK arkitekter og Jannie R. Bendsen, SLKS. 
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udtryk synes altså at vurderes bærende for de arkitektoniske kulturarvsværdier, som 
indledningsvist blev identificeret. Dette fremgår også af følgende udtalelse fra den 
ansatte i SLKS: 

Det har været en vurdering på baggrund af bevaringsværdierne. Man har altså 
vurderet, at noget har en højere kvalitet end andet. Det betyder, at der er 
nogle af bygningerne, der har højere værdi end andre. Men det betyder ikke, 
at der nogle af bygningerne, der kan undværes eller renoveres uden hensyn til 
helheden. For de har værdi alle sammen, fordi de er del af en helhed. Og hu-
senes geometri er blevet vurderet til at være rigtig vigtig, så den bevarer man. 
[…] Bevaringshensynet har spillet en ret stor rolle. Vi har eksempelvis sagt 
’nej’ til større altaner og til altaner helt lavet af glas, som er fremmed for be-
byggelsens arkitektoniske udtryk. Så på den måde har bevaringshensyn spillet 
en ret stor rolle. Omvendt så åbner vi jo også op for nye bagvægge ved nogle 
af altanerne, så der kan en rådgiver komme med en ny løsning. Vi har blandt 
andet talt om, at man kan forbedre bokvaliteten ved at fjerne en brystning af 
beton under et vindue og erstatte den af glas, så der kommer mere lys ind i 
lejligheden. Det vigtige i den sammenhæng er, at det ikke kan ses, når man 
kigger på bebyggelsen udefra. Det er hele tiden en vurdering af, hvor ligger de 
bærende bevaringsværdier. 366 

Som det fremgår af citatet, er der tale om konstante afvejninger af hvilke arkitektoni-
ske kulturarvsværdier, som skal varetages, hvordan det kan gøres og på bekostning af 
hvilke nutidige krav. Af samme grund kan der også opstå uenighed om denne vægt-
ning. Sagsarkitekten fra det arkitektfirma, som står for at projektere renoveringspro-
jektet for AAB, stiller spørgsmålstegn ved bevaringsprincipperne i det Illustrerede 
Byggeprogram. Hans kritik går på, at der i for høj grad er fokus på Bellahøjhusene som 
et arkitekturikon, på det visuelle udtryk og ikke på de byggetekniske løsninger trods 
værdsættelsen af Bellahøjhusene som unikke repræsentanter for datidens ambition 
om at skabe et nybrud i boligbyggeriet såvel byggeteknisk som arkitektonisk 367. Kritik-
ken angår blandt andet den omhu, som indledningsvist er lagt i udviklingen af de nye 
facadefliser, samt beslutningen om at bygningernes proportioner ikke må ændres af 
bevaringshensyn. Det har som beskrevet ovenfor medført en ændring i det konstrukti-
ve rationale bag bygningerne, ligesom det medfører, at de nye facader ikke kan leve 
op til de nutidige isoleringskrav om end de forbedres. Af samme grund søger de udfø-
rende arkitektrådgivere at finde en anden løsning til montering af de nye facadefliser; 
i stedet for montering af fliserne på et skinnesystem, vil de forsøge at klæbe fliserne 
op på facaden 368. 

B e v a r i n g s t i l g a n g e n  i det Illustrerede Byggeprogram er særligt interessant, da 
værdisætningen i høj grad kendetegnes ved at være udført på baggrund af fagligt an-
erkendte forståelse af arkitektonisk kulturarv. Da man imidlertid langt hen ad vejen 

                                                      
366 Interview med Jannie R. Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen. 
367 Interview med Christian Hangel, arkitekt, Mangor & Nagel. 
368 Interview med Christian Hangel, arkitekt, Mangor & Nagel.  



 
 

228  

har måtte erstatte det originale materiale, har man søgt at genskabe det i en visuel 
tro, men byggeteknisk optimeret udgave. I den proces er der særligt tre forhold som 
afspejler et distinkt bevaringsbegreb, der synes at adskille sig fra den fagligt anerkend-
te forståelse, trods det at værdisætningen er i tråd med denne. For det første fjernes 
de originale facadefliser, samtidig med at det nye ophængningssystem medfører en 
ændring fra en tung til en let facadekonstruktion i forsøget på netop at bevare Bella-
højhusene som en fysisk fortælling om datidens visionære ambitioner og forsøg på at 
revolutionere såvel byggebranchen som arkitektur- og boligidealerne. For det andet 
gør man gør sig stor umage for at bevare originalens visuelle fremtræden gennem 
fastholdelse af proportioner, materialitet og komposition, men ændrer alligevel enkel-
te steder på selve originalens formgivning. Dette gøres ikke udelukkende af hensyn til 
optimering til nutidige krav, men i enkelte tilfælde fordi man synes, at selve origina-
lens visuelle udtryk ville have fremstået arkitektonisk stærkere ved en ændret form-
givning. Helt konkret viser dette sig i det Illustrerede Byggeprogram i forbindelse med 
renoveringen i af de to trappetårne i AAB, som er de eneste, der ikke er renoveret i 
1990’erne. Her gives af SLKS tilladelse til at ændre den originale facadekomposition fra 
at bestå af både glas og betonfliser til udelukkende at bestå af glas som de resterende 
tårne. Der bliver således indarbejdet tilladelse til en løsning, som i højere grad er ud-
tryk for en nutidig arkitektonisk præference og o p l e v e l s e s v æ r d i , end det er et 
hensyn til m i n d e v æ r d i  eller nytteværdi. Det tredje eksempel på, hvordan der synes 
at tegne sig et skisma i overgangen fra b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  til b e v a r i n g s t i l -
g a n g e n , viser sig i tilgangen til bevaringen af Bellahøjhusenes trappetårnes indre. 
Man ønsker her gennem renoveringstiltagene at fastholde Bellahøjhusene, som et 
udtryk for datidens supermoderne idealer og udtryk. Men for at gøre netop det, vur-
deres det, at man i dag skal genskabe det originale design af elevatorerne, selvom de i 
dag fremstår ”klassiske” og altså dermed i direkte modsætning til det, der var tanken 
bag Bellahøjhusene, og den tanke man i dag anser som bevaringsværdig. Elevatorpro-
blematikken er et eksempel på bevaringens og ødelæggelsens sammenhæng, men det 
er et særegent eksempel, der viser paradokset i at skulle bevare arkitektonisk kultur-
arv fra den nære fortid og i særdeleshed stadigt fungerende boligbebyggelser. 
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I Bellahøjhusene AAB synes det at være selve det uforstyrrede visuelle udtryk, der er 
afgørende for kulturarvsfortællingen om 1950’ernes tidlige forsøg på at industrialisere 
byggeriet i forening med realiseringen af moderne arkitektur- og boligidealser, snarere 
end det er det konstruktive rationale bag bygningerne. Alligevel forekommer det vig-
tigt at fastholde materiale- og farveholdning, ikke kun af arkitektonisk æstetiske årsa-
ger, men af hvad der kan beskrives som oplevelsesmæssige eller affektive årsager. 
Omhuen med at finde den helt rigtige farve til fliserne og genbrugen af den samme 
recept på tilslag, trods en ændring i selve betontypen, skyldes ikke kun ønsket om at 
være tro mod originalen, men også ambitionen om at genskabe oplevelsen af Bella-
højhusene, som de stod og står i dag. Selvom aldersværdien svækkes i og med, at de 
mange farvevariationer og patineringsforskelle forsvinder sammen med originalmate-
rialet, søges oplevelsen af det ”ægte” Bellahøjhusene genskabt på trods (se også figur 
29). Det er denne ambition, som i sidste ende har været afgørende for afvejningen af 
m i n d e v æ r d i e r  mod nytteværdier, om end man i facadeløsningens tilfælde har valgt 
at gå på kompromis med begge.   

 

Figur 29. Bellahøjhusene i den udvidede værdiskematik. I figuren er de nye løsningers performative karak-
ter søgt indtegnet i værdiskematikken efter en vurdering af, i hvor høj grad de forskellige værdikategorier 
er vægtet i de nye løsninger. Oplevelsesværdien er vægtet højt, ligesom også både den relative kunstvær-
di og kunstværdien. Ekspertværdierne er mere udfordret, ligesom også nytteværdien ikke er placeret helt 
i top, da nogle udfordringer i det eksisterende ikke løses gennem renoveringsarbejderne.  
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3. Konsekvensanalyse: Højstrupparken 

Det er omkring 10 år siden, at boligforeningen i Højstrupparken begyndte at undersø-
ge, hvordan de kunne få udbedret gener fra kuldebroer i konstruktionerne. Herefter så 
man på de øvrige udfordringer, og i 2012 var boligforeningen i færd med at udarbejde 
en ansøgning om renoveringsstøtte til LBF. På samme tidspunkt blev bebyggelsen ud-
valgt som en af de ti vigtigste murede boligbebyggelser opført i perioden 1940-1959. 
Udvælgelsen blev foretaget af et fagdommerpanel nedsat som led i kampagnen om 
1940’ernes og 1950’ernes murede boligbebyggelser (Del II.B.I) 369. Endvidere blev be-
byggelsen valgt som kampagnens demonstrationsprojekt. Formålet var, at renoverin-
gen af Højstrupparken skulle resultere i nye bud på konkrete løsninger vedrørende 
nyindretning, forbedring af indeklima og etablering af tilgængelighedsboliger under 
hensyn til bebyggelsens bærende bevaringsværdier 370. Der blev derfor givet midler fra 
kampagnen (fra Realdania) til at afholde en minikonkurrence i 2013-14 for tre indbud-
te tegnestuer. Demonstrationsprojektet bestod i første omgang af et forsøgsprojekt i 
en lille del af bebyggelsen. Her skulle udvikles de bedst mulige løsninger, som så skulle 
danne forlæg for den kommende renovering af hele bebyggelsen. Den vindende teg-
nestue, EMA (nu Erik Arkitekter), tilpassede deres vinderprojekt efter workshops med 
beboerne, og to prøvelejligheder blev derefter udført i 1:1. Herefter kunne projektet 
yderligere tilpasses efter beboernes reaktioner på prøvelejlighederne. Samtidig har 
Teknologisk Institut kunne måle effekten af de udførte arbejder i prøvelejlighederne 
over en længere periode for at se, hvorvidt effekten af de udførte arbejder på inde-
klimaet, var som ønsket. Der blev i prøvelejlighederne eksempelvis afprøvet to forskel-
lige ventilationsløsninger. Der er altså tale om en markant anden proces end i øvrige 
almene boligrenoveringsprojekter, hvor der her er afsat mere tid og flere ressourcer 
til projektudarbejdning end normalt. 

 

Beskrivelse af den eksisterende bebyggelse 

Højstrupparken blev opført i 1949-1953 af Odense Almene Boligselskab i samarbejde 
med Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB). Tegningerne blev udført af arkitekterne 
Anders og Erik Eriksen og landskabsplanen af C. Th. Sørensen 371. Bebyggelsen er belig-
gende indenfor Odenses første ringvej på en ca. 82.000 kvm stor grund omgivet af fire 
veje og opdeles af to primære ankomstveje. Højstrupparken blev opført i tre afsnit. I 
afsnit 1 er etageboliger opført som stokbebyggelse, i afsnit 2 er etageboligerne opført 
som randbebyggelse, og i afsnit 3 er der rækkehuse (se figur 30). Boligafdelingen be-

                                                      
369 Bedømmelseskomitéen/dommerpanelet bestod af Mogens A. Morgen, professor på Arkitektskolen 
Aarhus (formand for komitéen), Thomas Bo Jensen, lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, Ellen Marie 
Braae, professor i Landskabsarkitektur og –urbanisme på Københavns Universitet, Rolf Andersson, bygge-
chef i KAB og formand for bestyrelsen i Almennet samt Dorte Mandrup, indehaver Dorte Mandrup Arki-
tekter og medlem af Det Særlige Bygningssyn. 
370 “Højstrupparken skal vise vejen for god helhedsrenovering”, set 24. oktober 2017, 
https://realdania.dk/projekter/hoejstrupparken/nyheder/hoejstrupparken190613. 
371 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 259. 
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står af i alt 629 boliger fordelt på 41.193 m². Afsnit 1 og 2 er orienteret omkring store, 
grønne arealer, mens boligerne i afsnit 3 er placeret rundt om et butikstorv. Butikstor-
vet bestod oprindeligt af seks butikslokaler, et bageri, et konditori, selskabslokaler 
samt en børnehave. Den store grund skråner. Stier forbinder de grønne arealer og de 
forskellige afsnit. De grønne arealer er beplantet med buske og en stor egetræslund. 
Foran blokkene er der parkeringsarealer, og der er flere garager, som kan lejes af be-
boerne.  

Alle bygningerne er opført i røde, reliefprægede teglsten med tilbagetrukne, røde 
fuger. Konstruktionerne er dels hulmur, dels fuldmur og træbeton. Saddeltagene er af 
røde vingetegl, de har lette udhæng og hvidmalede sternbrædder. 

Etagebygningerne er opført i tre til fire etager. Tagetagerne er også indrettet med 
boliger, og i tagfladerne er der ovenlysvinduer og fladbuede altankviste. Bebyggelsen 
er opført med flere præfabrikerede elementer i beton som altaner, kviste og baldaki-
ner over indgangsdørene. Altaner, vinduer og døre er hvidmalede, dog er indgangsdø-
rene til opgangene malet i forskellige farver. Der er både franske altaner og altankar-
napper med udenpå liggende altaner i bebyggelsen. Vinduerne er udskiftet siden opfø-
relsen, og tagformen er også ændret i forbindelse med en senere istandsættelse.  

 

Figur 30. Højstrupparken bebyggelsesplan. Illustration er fra KPF Arkitekter ”Helhedsplan – Højstruppar-
ken”, FAB, rev. 01.12.2016. 
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Foto 13. Højstrupparken eksisterende forhold. Øverst afsnit 1. Nederst til venstre ses kædehusene i afsnit 3 og til højre et 
udsnit fra afsnit 2. 
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Bevaringsholdningen – de værdsatte arkitektoniske kulturarvsværdier 

Højstrupparken er vurderet som en af de 10 bedste murede boligbebyggelser opført i 
perioden 1940-1959 i 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser: Bygningskul-
tur og bevaringsværdier 372. Bebyggelsen indgår også i Rammer for Udvikling: almene 
boligbebyggelsers bevaringsværdier, hvor den er klassificeret i kategori 2, lige under 
fredningsegnet, og dermed vurderes at repræsentere væsentlige arkitektoniske kul-
turarvsværdier, som skal bevares 373.  

Der blev også udarbejdet en værdibeskrivelse af Højstrupparkens bærende bevarings-
værdier af eksterne fageksperter i forbindelse med demonstrationsprojektet. Værdi-
sætningen blev lavet ud fra en metode lig VAF-metoden (se Del I.3). Værdibeskrivelsen 
består af et afsnit om samtiden for Højstrupparkens opførelse, en bygningsbeskrivelse 
efterfulgt af en værdisætning af Højstrupparkens topografiske (miljømæssige), kultur-
historiske og arkitektoniske værdier, hvilket endeligt opsummeres i de bærende beva-
ringsværdier. Modsat SAVE-metoden og SLKSs VAF-metode afsluttes værdisætningen 
af Højstrupparken med anbefalinger til det videre arbejde med bebyggelsen. Slutteligt 
opsummeres de bærende bevaringsværdier. Først under overskriften ”kulturhistoriske 
bevaringsværdier”, hvor den overordnede bebyggelsesplan, byggeteknikken, facade-
stenene, altanerne og disponeringen af uderummene ses som medvirkende til en kul-
turhistorisk fortælling om dels den samfundsmæssige, kulturelle og politiske udvikling 
i Danmark, dels om de almene boligselskabers og deres arkitekters vision om at skabe 
bedre boliger. Også de arkitektoniske værdier tilskrives mange af de samme fysiske 
elementer; den overordnede bebyggelsesplan, sammenhængen mellem bygninger og 
uderum, samt til facadestenene som et gennemgående element, der samler bebyggel-
sen som et hele. Også formgivningen af bebyggelsen, den overordnede komposition af 
facaderne, detaljering og materialeholdning identificeres som bevaringsværdigt. Men 
også lejlighedsplanerne, ankomstarealer og opgangene tilskrives arkitektonisk værdi. I 
værdisætningen udpeges Højstrupparken dermed som en stærk og vigtig repræsentant 
i fortællingen om “efterkrigstidens funktionalistiske boligbyggeri, industrialiseringens 
påvirkning af samfundet samt for udviklingen af en ny familiestruktur med kvinderne 
på arbejdsmarkedet.” 

                                                      
372 Dansk Bygningsarv, 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser, 106. 
373 Rosenberg Bendsen, 10. 
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Det er stort set de samme fysiske elementer, som værdisættes i Rammer for Udvikling 
og på samme baggrund. Her fremhæves særligt Højstrupparkens kvaliteter som en 
helhed, og i den afsluttende opsummering af de bærende bevaringsværdier på står: 

”De bærende bevaringsværdier knytter sig til Højstrupparkens store kvaliteter, 
både i form af samspillet mellem landskab, bebyggelse og have og som de 
fremstår, når man går tættere på bearbejdningen og detaljeringen af de enkel-
te afsnit og bygninger. 

De bærende værdier er knyttet til den overordnede plan, bygningernes ud-
formning, byggeteknik og materialer. Der er en stor overordnet kulturhistorisk 
og arkitektonisk fortælling i anlægget, som favner de mange underordnede 
forskelligheder gennem brugen af teglbeklædte tagflader, rødt murværk, trap-
peopgange samt de hvide, præfabrikerede bygningsdele og gennemgående 
formmotiver som f.eks. buen.” 374 

 

Renoveringens omfang og indhold 

Beskrivelsen af renoveringens indhold og omfang er baseret på de dokumenter, der 
har været tilgængelige frem til analysens afslutning ultimo 2017. Der kan derfor godt 
være ændringer fra det her beskrevne til det endelige projekt og resultat af renoverin-
gen. Da analysen gennemførtes, var det kun forsøgsprojektet, der skulle fungere som 
mock-up for de endelige løsninger, der var udført. Den endelige helhedsplan blev god-
kendt af kommunen i april 2017. 

Renoveringen af Højstrupparken er omfattende. Arbejdernes karakter veksler lidt i de 
tre afsnit, men generelt efterisoleres gavle og kuldebroer udbedres. Der etableres et 
antal tilgængelighedsboliger svarende ca. til 1/3 af alle lejlighederne i afsnit 1 og 2. 
Arbejdet medfører sammenlægninger og ombygning af eksisterende lejligheder samt 
etablering af 26 elevatorer. Badeværelser fornyes, mange udvides, og i sammenlæg-
nings- og tilgængelighedsboliger etableres både helt nye badeværelser og køkkener. I 
øvrige lejligheder udskiftes køkkener, som er ældre end 10 år. Generelt udskiftes vin-
duer og døre, og der etableres ventilation, mens skunke og tagkviste efterisoleres. 
Elinstallationer opdateres, og varme-, vand-, og afløbsinstallationer fornyes. Endvidere 
laves vekslende arbejder af mindre art som udskiftning af porttelefoner samt nye gul-
ve i rækkehusene. I afsnit 1 udskiftes eksisterende altaner med nye og større, mens 
eksisterende gavlaltaner inddrages til boligareal. I afsnit 2 etableres mange helt nye 
altaner. Af arbejder i udearealer udføres nye forarealer i alle afsnit med forbedret 
parkeringsforhold samt forbedring af parkarealerne ved nye opholdsområder, lege-
pladser, stier, belysning og opførelse af et aktivitetshus. 

 

 

                                                      
374 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 264. 
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Beskrivelse af bevaringstilgangen 

I den indledende værdisætning af Højstrupparken blev der afslutningsvis givet anbefa-
linger til en hensigtsmæssig b e v a r i n g s t i l g a n g . Det blev anbefalet, at man i renove-
ringen sikrede en forsat sammenhæng mellem bebyggelsen og de grønne uderum. 
Eventuelle ændringer i bygningskroppene skulle udføres med udgangspunkt i et hel-
hedssyn og konsekvent. Det skulle derigennem sikres, at bebyggelsens homogene 
fremtræden ikke ødelægges. Endvidere blev der peget på, at anlægget er sårbart i 
forhold til gennembrydninger og ændringer i murværket, der ændrer på balancen mel-
lem bebyggelsens åbne og lukkede flader. Endeligt anbefales, at en eventuel tagom-
lægning bør udføres så det oprindelige udtryk omkring rygning og gavle genskabes. 
Derimod vurderedes det, at etablering af nye kviste, ovenlys og lignende vil svække 
det arkitektoniske udtryk. 

I dommerbetænkningen for minikonkurrencen beskrives, at EMA (nu ERIK Arkitekter) 
blev udpeget som vinder, fordi deres forslag formåede at optimere elementer af be-
byggelsen på en nedtonet facon, der respekterer bebyggelsens oprindelige karakter og 
arkitektoniske motiver. Bedømmelsen blev foretaget ud fra vurderinger af det bedst 
mulige forhold mellem bevaring af de bærende bevaringsværdier og optimeringen af 
boligkvalitet, energirenovering og etablering af tilgængelige boliger. Samtidig vægte-
des det, at de nye ændringer blev af samme kvalitet som det eksisterende: 

”Det er vigtigt, at bygningens identitet ikke ændres radikalt, og at fornyelse af 
de arkitektonisk stærke og karaktergivende elementer, altankarnapmotivet og 
indgangspartierne, opnår mindst den samme arkitektoniske kvalitet som de 
oprindelige udtryk.” 375 

Ifølge ERIK Arkitekter har selve tilgangen til udarbejdelsen af vinderprojektet i højere 
grad været præget af at optimere beboernes boligkvalitet og komfort indenfor det 
muliges ramme, end det har været et hensyn til bevaring af det eksisterende, som har 
været styrende for projektudviklingen og designet 376.  

De arkitektoniske løsninger afspejler en b e v a r i n g s t i l g a n g , der indbefatter både 
genbrug af materialer, nyfortolkninger af eksisterende elementer, ombygning og æn-
dringer af eksisterende elementer, samt tilføjelser af helt nye elementer. Der er, som 
anbefalet, arbejdet ud fra en helhedsbetragtning af, hvordan det visuelle udtryk for 
den samlede bebyggelse kan styrkes og opretholdes trods ændringerne. Samtidig skal 
de elementer, der vurderes utidssvarende eller direkte problematiske set i forhold til 
nutidige krav om boligkvalitet, komfort og byggeteknik, opdateres til nutidige standar-
der. 

 

                                                      
375 Fyns almennyttige Boligselskab og Realdania, “Højstrupparken – minikonkurrence. Notat vedrørende 
bedømmelsen i minikonkurrence”, u.å., 2. 
376 Interview med Morten Ørsager, Partner, ERIK Arkitekter. 
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De arkitektoniske løsninger 

Alle gavle efterisoleres med genbrug af eksisterende teglsten. Arbejdet gennemføres 
ved nedtagning af det yderste lag af teglsten i den eksisterende hulmur ved at binder-
ne skæres over. Herefter efterisoleres og de anvendelige, ældre sten genbruges i den 
nye skalmur. Langsiderne efterisoleres ikke, men vindueslysninger isoleres indvendigt 
(se figur 31). 

I afsnit 1 udskiftes facadernes altaner med nye og større altaner, udført så de ligner de 
eksisterende, dog i fiberbeton. For at holde dimensionerne på det eksisterende al-
tan/karnap-motiv spejlvendes proportionerne på karnappen og altanen, således at den 
nye altan bliver større og den nye karnap bliver mindre (se foto 18). De nye altaner 
afsluttes med en hvidmalet håndliste modsat de eksisterende, hvis håndlister er malet 
blå. De nye altaner får ikke en integreret, blomsterkumme som de eksisterende. 

Figur 31. Forsøg med efterisolering af gavl. Nederst ved genbrug af murværk, øverst med nye mursten og midterst 
med en blanding. Nederst ses inddragelsen af den eksisterende altan i mock-up lejlighedens boligareal. 
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Helt konkret skæres de eksisterende altaner af, da de konstruktivt er forbundet med 
etagedækket, hvorefter de nye altaner monteres som en uafhængig konstruktion,  

hvorved de eksisterende kuldebroer fjernes. I helhedsplanen hedder det:  

”Samtidigt er altanerne et væsentlig facadearkitektonisk element, og har en 
skala og detaljering der er afgørende for den samlede oplevelse af bebyggel-
sen. Derfor har her ligget en af de væsentligste udfordringer i at opfylde de 
funktionelle krav til altanerne, samtidig med at altan/altankarnappen som 
identitetsgivende facadeelement ikke går tabt.” 377 

De eksisterende indeliggende gavlaltaner i gavle inddrages til boligareal, ved inddæk-
ning af et glasparti. Der ændres altså ikke på proportioner eller det eksisterende vin-
dues opsprosning, kun ændringen i dybdevirkning og det nye glaspartis spejlinger af-
slører forandringen i det ydre. I afsnit to etableres helt nye altaner til de fleste lejlig-
heder, mens eksisterende franske altaner udskiftes til nye altaner hængt udenpå faca-
den. Det er kendetegnene for renoveringen af de eksisterende lejligheder, at den eksi-
sterende planløsning med flere mindre rum opretholdes, med undtagelse af de lejlig-
heder som sammenlægges og ombygges til tilgængelighedsboliger. I enkelte typer 
inddrages køkkenet i stuearealet til et nyt køkken/alrum med nyetableret altan 378. 

 

                                                      
377 Fyns almennyttige Boligselskab og KPF Arkitekter, “Højstrupparken. Fysisk helhedsplan for Højstruppar-
ken. Bygningsforhold.”, april 2015, 24. 
378 Dette er eksempelvis tilfældet i lejlighedstyperne 2.17.S, 2.29.S, 2.52.S i afsnit 2. 

Foto 18. Mock-up af altan og altaninddækning i stuelejlighed.  
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Samme løsning ses i sammenlægningslejligheder, hvor der generelt også etableres 
køkken/alrum, som spænder hele vejen på tværs af bygningskroppen, hvor det er mu-
ligt at skabe gennemlysning. Nogle badeværelser udvides ved inddragelse af eksiste-
rende areal i entréen, mens køkkenerne generelt ikke ændrer størrelser. I afsnit 3 
bliver de eksisterende butikslokaler inddraget til boligareal i alle rækkehusene.   

 

De arkitektoniske løsningers performativitet  

I Højstrupparken efterisoleres gavlene ved genbrug af eksisterende mursten. Der er 
her altså gået langt for at fastholde det originale materiale i videst muligt omfang. 
Altanerne i afsnit 1 bliver imidlertid skiftet ud og deres proportionering og typen af 
beton ændret, ligesom der i det indre udskiftes køkkener og badeværelser. Til gengæld 
ændres der ikke nævneværdigt på de oprindelige lejlighedsplaner, undtagen i de lej-
ligheder som sammenlægges og ombygges til tilgængelighedslejligheder.  

 

Den materielle autenticitet er dermed delvist opretholdt, i og med at man genbruger 
nogle af de eksisterende teglsten, hvor gavlene efterisoleres og i øvrigt afholder sig fra 
efterisolering af de øvrige facader. Til gengæld udskiftes mange af de præfabrikerede 
elementer som altanerne. 

 

Den strukturelle autenticitet er på mange måder bibeholdt, eftersom den nye gavlkon-
struktion gør at u-isoleret murværk ændres til isoleret murværk. Det konstruktive 
princip ændres imidlertid i altaner i afsnit 1, men uden at det vil være til at se. Da 
lejlighedsplanerne i stor udstrækning bevares, opretholdes også sammen-hængen 
mellem rummenes funktioner, deres indbyrdes sammenhæng og deres beliggenhed i 
forhold til vinduernes placering og størrelser. Det er primært i tilgængelighedsboliger-
ne, at der flyttes på vægge og tilføjes elevatorer, imidlertid samtidig med de eksiste-
rende konstruktive principper ikke ændres væsentligt. 

 

Den kommunikative autenticitet sættes delvist på prøve i Højstrupparken, da det for-
mentlig vil kræve en fagpersons viden for at kunne aflæse ændringerne i gavlenes let 
øgede dimensioner og de iblandede nye teglsten. Formentlig vil heller ikke de nye, 
spejlvendte altaner eller nye, franske altaner springe i øjnene efter endt renovering, 
da de nye løsninger er søgt integreret og nærmest usynliggjort. Ændringen af butiks-
torvet til et rent boligområde slører kulturarvsfortællingen om den oprindelige tanke 
og boligidealet bag bebyggelsen. Men det vil imidlertid nok kræve en vis viden om-
kring tidsperiodens boligbebyggelser, før at nogen ligefrem vil kunne aflæse det tidli-
gere butikstorvs eksistens i selve bebyggelsesplanen efter endt renovering, hvor det 
vil fremstå som rækkehuse placeret om et fælles areal. 
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I Højstrupparken har man forsøgt at lade helhedsindtrykket af den samlede bebyggelse 
være styrende for ændringer i bebyggelsens delelementer. Det er således de arkitek-
toniske elementer, der er blevet beskrevet som identitetsgivende, som man har søgt 
at genskabe og fastholde i en ny form eller give et styrket udtryk i renoverings-
projektet. Det har været en klar dagsorden at få optimeret energiforbruget og forøge 
boligkvaliteten i kraft af større altaner og badeværelser. Ligesom grebet har været at 
lade bebyggelsens identitetsgivende træk set som helhed være styrende for formgiv-
ningen af de nye elementer, som det også var anbefalet i værdisætningen. En anke set 
fra et fagligt anerkendt bevaringsperspektiv er måske, at det vil være svært at skelne 
nyt fra gammelt. Særligt i kraft af gavlenes nye opmuring ved genbrug af de originale 
mursten. Omvendt vil bebyggelsen efter renoveringen på mange måder afspejle det 
arkitektoniske ideal, der lå bag bebyggelsen, da materialeholdning og komposition vil 
være stort set bibeholdt. Bebyggelsen vil i kraft af de bevarede lejlighedsplaner og 
oprindelige facader klart afspejle datidens byggeskik og boligidealer, men nedlæggel-
sen af butikslokalerne vil svække fortællingen. De nye tilgængelighedsboliger og alta-
ner og de optimerede altan-karnappartier vil derimod fortælle om vor tids boligidealer 
og politiske målsætninger. Det er imidlertid interessant at understrege i denne forbin-
delse, at bevaringen af lejlighedsplanerne ikke skyldes bevaringshensyn, men beboer-
nes modvilje mod LBFs princip og rådgivernes forslag til gennemlyste lejligheder med 
færre og større rum. Der har heller ikke vist sig at være veneration for de tilbagevæ-
rende oprindelige køkkener, trods deres ros i værdisætningen for at oprindeligt at 
være fremsynede og familievenlige i deres indretning, særligt for lejligheder på tre 
værelser eller mere. På samme måde har det ikke udelukkende været hensynet til 
bevaring af de originale, lange facader, der var afgørende for, at man her fravalgte 
efterisolering ved genbrug af murværk. Det skyldtes primært en økonomisk overvejel-
se, da varmepriserne i Odense var tilpas lave, og det derfor vurderedes billigere at 
skrue op for varmen end at udføre efterisoleringen på hele bebyggelsen 379.  

 

I Højstrupparken er de arkitektoniske løsninger udført på en måde, så de formidler 
1940’ernes og 1950’ernes arkitektoniske idealer. Der sker imidlertid flere ændringer, 
som slører de overordnede boidealer, sådan som det ses ved nedlæggelsen af butiks-
lokalerne. E k s p e r t v æ r d i e r n e  svækkes, men o p l e v e l s e s v æ r d i e r n e  styrkes må-
ske ligefrem. Dette skyldes, at såvel m i n d e v æ r d i e r n e , og her særligt aldersværdi-
en, forsat er til stede samtidig med at n u t i d s v æ r d i e r n e  styrkes (se også figur 32). 
Det gør de igennem en øget boligkomfort og tilpasning til nutidige boligidealer. Særligt 
ses dette i badeværelsernes og altanernes øgede størrelse og muligheden for adgang 
for gangbesværede. 

 

                                                      
379 Interview med Morten Ørsager, partner, ERIK Arkitekter. 
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Figur 32. Højstrupparken i den udvidede værdiskematik. I figuren er de nye løsningers performative karak-
ter søgt indtegnet i værdiskematikken efter en vurdering af, i hvor høj grad de forskellige værdikategorier 
er vægtet i de nye løsninger. 
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4. Konsekvensanalyse: Brøndbyparken, afd. 1. 

Ansøgningsprocessen om renoveringsstøtte til Brøndbyparkens afd. 1 begyndte i 2009. 
I begyndelsen af 2018 var størstedelen af bebyggelsen færdigrenoveret.  

Boligbebyggelsen Brøndbyparken afd. 1, opført i 1949-55, blev tegnet som del af en 
samlet kvartersplan af Kay Fisker. Planen omfattede området fra Roskildevej i nord til 
det gamle Brøndbyøster i syd. Kay Fisker stod også for bebyggelserne Brøndbyparken 
afd. 2 og 3. Kvartersplanen var et led i en større strategi for udviklingen af hoved-
stadsområdet efter Fingerplansprincippet udarbejdet i 1947 380. Den samlede bebyg-
gelse Brøndbyparken består altså af flere afdelinger. Afd. 3, Brøndbyøster Torv, ligger 
ved siden af afd. 1., og består af murede højhuse i ni etager opført mellem 1951-54, 
med det samme arkitektoniske udtryk som afd. 1. Det var således nogle af de første 
højhuse i Danmark opført samtidigt med Bellahøjhusene og Søndermarken. Afd. 3 
nævnes her fordi, den har haft indflydelse på udformningen af de nye altaner i afd. 1. 

Brøndbyparken afd. 1 er ikke blevet værdisæt i Rammer for Udvikling eller i kampag-
nen om 1940’ernes og 1950’ernes murede boligbebyggelser, men det er til gengæld 
afd. 3, hvilket beskrives i de kommende afsnit. 

 

Beskrivelse af den eksisterende bebyggelse 

Brøndbyparken afd. 1, Bredager/Gillesager består af 22 tre etager høje blokke. Bebyg-
gelsens landskabsplan blev tegnet af C. Th. Sørensen.  

Blokkene i afd. 1 var nogle af de første i Danmark, der blev opført som delvist monta-
gebyggeri af ikke-faglærte håndværkere. Brøndbyparken afd. 1 er muret dels i fuld-
mur, dels i hulmur i røde teglsten. Tagene er sadeltage af betontegl (oprindeligt med 
vingetegl) fra 1980’erne, og har hvidpudsede skorstenspiber i rygningen. Konstruktio-
nen består af bærende tværskillevægge og præfabrikerede altanelementer. De murede 
facader er modulært opdelt af fremskudte pilastre, som markerer placeringen af de 
indre, bærende tværskillevægge. Pilastrene er murede, hvidpudsede og er fysisk for-
bundet til tværskillevæggene.  

Der er to typer blokke i bebyggelsen: Tværblokke og Rækkehusblokke. Tværblokkene 
har fælles trappeopgange og lejligheder med indeliggende altaner. Rækkehusblokke 
består af toetagers rækkehuse i bunden og lejligheder med altangange på øverste 
etage. De 11 Tværblokke er ligeligt placeret i to rækker forbundet af stier, grønne 
områder samt parkerings- og ankomstarealer. De 11 Rækkehusblokke er fordelt langs 
grundens sider parallelt med vejene Gillesager og Bredager (se foto 19). I alt var der 
før renoveringen 539 boliger fordelt på i alt 41.395 kvm 381.  

                                                      
380 Det Sociale boligselskab Brøndbyparken, “HELHEDSPLAN. Brøndbyparken – afd. 1 og 2, Bred-
ager/Gillesager”, maj 2012, 23. 
381 Det Sociale boligselskab Brøndbyparken, “HELHEDSPLAN”. 
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Bevaringsholdningen – de værdsatte arkitektoniske kulturarvsværdier 

I Brøndbyparken har der fra begyndelsen været bevidsthed om, at bebyggelsen var 
tegnet af en anerkendt arkitekt, og at dette ville have betydning for projektindholdet 
og de arkitektoniske løsninger 382. Måden, hvorpå det så skulle gøres, er blevet afklaret 
i løbet af projektudviklingsprocessen. I løbet af ansøgningsprocessen udbad LBF sig en 
arkitektfaglig vurdering af bebyggelsens kvaliteter eller bevaringsværdier, og udtrykte 
ønske om, at det visuelle udtryk blev bevaret 383. Beskrivelsen af Brøndbyparkens arki-
tektoniske kulturarvsværdier er således udført af en arkitektfaglig ekstern rådgiver 
efter efterspørgsel fra LBF i løbet af processen om projektgodkendelse.  

Værdibeskrivelsen er ikke udført på baggrund af en officiel etableret metode og har 
kun fokus på det, som kan betegnes arkitektoniske værdier som materialeholdning, 
proportionering og detaljering. Beboerformanden har også givet udtryk for, at det 
primært har været den ydre fremtoning af bebyggelsen, som har været omtalt som 
værdifuld at værne om. Modsat de officielle værdisætningsmetoder anvises det i den-
ne beskrivelse instruktivt, hvordan de eksisterende værdier eller kvaliteter kan frem-
hæves eller bør varetages i de nye løsninger. I dokumentet beskrives også en holdning 
til, at et specifikt skoddeelement forbliver uden begrønning på grund af vedligeholdel-
seshensyn, hvilket peger på, at vurderingen er lavet med øje for en allerede skitseret 
løsning af renoveringsprojektet. Overordnet værdsættes bebyggelsen for at være 
harmonisk og fint proportioneret, for at have en primær lodret opdeling, samt for 
brugen af enkle arkitektoniske virkemidler. I dokumentet understreges det, at de lod-

                                                      
382 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
383 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 

Foto 19. Bebyggelsesplan Brøndbyparken afd. 1. Afdelingens omfang er markeret med rød prikket om-
kreds. Umiddelbart til venstre for afd. 1 ligger højhusene i søsterafdelingen, afd. 3. Underlagsfoto fra 
”Brøndbyparken Renoveringsprojekt afdeling 1 – Bredager/Gillesager, Nyhedsbrev 05 2014”. 
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rette facadenoter bør fremhæves yderligere ”evt. ved fremrykning som oprindeligt, 
dog kortere og i en hel stens bredde i en anden lysere teglsten” 384. Desuden bør ind-
gangsdørene rykkes frem i forbindelse med efterisolering af facaden, mens en ind-
dækning af altangangene i Rækkehusblokkene bør være diskret og rykkes langt tilbage 
for at sikre en reliefvirkning, formentlig som den eksisterende. Endvidere anbefales 
det, at taggesimserne ikke gennembrydes, at altaner ikke rykkes ud over facadelinjen, 
samt at brystninger i altanerne bevares (formentlig menes her en fast brystning mod-
sat glas).  

Brøndbyparkens afd. 1’s søsterforening, afd. 3, er derimod beskrevet som et markant 
funktionalistisk værk af Kay Fisker i 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser: 
Bygningskultur og Bevaringsværdier 385. Brøndbyparken afd. 3 er også udpeget som en 
af de 30 mest repræsentative almene boligbebyggelser i Rammer for Udvikling i kate-
gori 2 386. Grunden til at afd. 3 fremhæves i nærværende sammenhæng er dobbelt. For 
det første skyldes det, at formgivningen af altanerne i afd. 3 har været afgørende for 
renoveringsarbejdet i afd. 1. For det andet synes en del af de arkitektoniske kultur-
arvsværdier, som tilskrives afd. 3 at være overførlige til afd. 1.  

I de to udgivelser fremhæves afd. 3 for at repræsentere tidsånden og datidens frem-
tidstro dels i kraft af sin højhustypologi, dels ved sin placering tæt på S-togslinjen. De 
grønne arealer mellem blokkene afspejler den sociale dagsorden bag bebyggelsen. 
Butiks- og servicefunktionerne i de lave bygninger ud mod torvet afspejler datidens 
vision om at tilbyde komplette boligområder, hvor praktiske gøremål og indkøb kunne 
klares i kvarteret, mens toglinjen sikrede hurtig transport til arbejdspladsen. Begge 
udgivelser fremhæver også materialeholdningen, kombinationen af de håndopførte 
murede facader og præfabrikerede betonelementer samt detaljeringen af afdelingens 
buede altaner. Det samme detaljefoto af den buede altanbrystning er brugt på et dob-
beltopslag i begge publikationer, hvorfor det må antages, at netop dette element an-
ses som karakteristisk og egnet som repræsentant for bebyggelsens bevaringsværdier. 

Anskuer man Brøndbyparken, afd. 1. ud fra denne forståelsesramme, kan nogle af 
disse arkitektoniske kulturarvsværdier, der tillægges afd. 3 også argumenteres for at 
gælde afd. 1. Det skyldes for det første, at afd. 1 er et led i den samlede bebyggelses-
plan og har samme placering ud til S-togslinjen. Selve bebyggelsesplanen med blande-
de boligtyper og fælles grønne områder med tilstødende butikstorv kan siges at være 
gældende, da butikstorvet i afd. 3 højst sandsynligt også er tænkt i sammenhæng med 
afd. 1 (og afd. 2). Endvidere er også afd. 1 er opført i murværk med præfabrikerede 
elementer og på et endnu tidligere tidspunkt end afd. 3. Imidlertid er de tre etagers 
blokke ikke et nybrud som de murede ni-etagers-blokke i afd. 3. 

 

                                                      
384 Beskrivelse af den eksisterende arkitekturs kvaliteter, arkiveret i LBFs database under renoveringsstøt-
tesagen. Dokumentet er udateret og ikke signeret. 
385 Dansk Bygningsarv, 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser, 82. 
386 Rosenberg Bendsen, Rammer for udvikling, 231. 
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Renoveringens omfang og indhold 

Renoveringen omfatter opretning og ændring af stisystemer og fælles arealer, udvide-
de parkeringsarealer, cykelparkering, nedgravet renovation, udendørs belysning og 
sikring af niveaufri adgang, nye forhaver til rækkehusene og direkte adgang fra stuelej-
ligheder til det fri. Bebyggelsen får også et nyt fælleshus. Hele bebyggelsen får efter-
isoleret facader, nye vinduer og mekanisk ventilation. I lejlighedsbebyggelsen, Tvær-
blokkene, erstattes de eksisterende indeliggende altaner med nye, større og udenpå 
liggende altaner, hvorved boligarealet forøges. Lejlighederne får også nye, større ba-
deværelser samt nye vandinstallationer, og der etableres 48 tilgængelighedsboliger 
med tilhørende, nyetablerede elevatorer 387.  

 

 

                                                      
387 ”Renoveringen i hovedtræk”, 1 sides præsentationsdokument udarbejdet af RUBOW Arkitekter, dateret 
17.06.2015. 

Foto 20. Øverst ses facaderne før renovering og nederst de nye facader. 
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Beskrivelse af bevaringstilgangen 

I boligselskabets helhedsplan sendt til LBF fra 2012 beskrives en lang række ønsker til 
tiltag i forbindelse med den kommende renovering. Helhedsplanen indledes med en 
beskrivelse af boligbebyggelsen, dens byggetekniske udfordringer og herefter løs-
ningsforslag. RUBOW Arkitekter vandt opgaven som arkitektrådgiver og stod for selve 
byggeandragende, hovedprojekt og udførelsen af projektet. RUBOW Arkitekter præ-
senterer deres overordnede målsætning med renoveringsprojektet i et præsentati-
onsdokument på følgende måde:  

”I respekt for det oprindelige i den smukke boligbebyggelse, er målet talent-
fuldt at udnytte og supplere de talrige eksisterende kvaliteter og skabe tids-
svarende, indbydende og velfungerende omgivelser for beboerne”. 

Som det fremgår af citatet, er målsætningen ikke nødvendigvis at bevare de værdsatte 
visuelle kvaliteter eller det oprindelige, men at disse skal danne afsæt for optimerin-
ger. Optimeringerne skal ske i respekt for det eksisterende, og de valgte løsninger 
viser, at der hermed overvejende menes, at den visuelle fremtræden, komposition og 
materialitet i det oprindelige byggeri søges genskabt.    

 

De arkitektoniske løsninger 

De efterisolerede mure afsluttes med en ny skalmur udført med forbandt, teglsten og 
fuger så lig det originale murværk som muligt: 

Vi har også gjort meget ud af at vælge en sten, der er så tæt på den gamle 
som muligt og har lavet indfarvede fuger og sådan noget. Så vi er meget tro 
mod det, der var før. Selvfølgelig er vi det. 388  

Den store forskel ligger i forøgelsen af facadekonstruktionens tykkelse, der efter isole-
ring næsten bliver 60 cm dyb (se foto 21). I forbindelse med skalmuringen dækkes 
kældervinduerne til. 

                                                      
388 Interview med Jørgen Straarup, arkitekt, Rubow Arkitekter. 

Foto 21. Murværk før og efter. 
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De oprindelige altaner i afd. 1 var indeliggende i forbindelse med stuen, hvorved der 
opstod et karnapmotiv. De nye altaner bliver hængt ude på facaden, og den oprindeli-
ge altans areal bliver inddraget i stuearealet, hvorved såvel altaner som boligareal 
bliver forøget (se foto 23). For at sikre sig et udtryk og et formsprog til de nye udelig-
gende altaner, der passer til bebyggelsen, har man set på afd. 3. Her har højhusene 
buede altaner, og det er disse buer, som nu er tilføjet de nye altaner i afd. 1 (se foto 
22). I afd. 3 er altanerne indeliggende, men meget større, og selve buen på brystnin-
gen bryder facadeplanet. Tanken bag denne ”kopiering” af Fiskers design fra den ene 
afdeling til den anden har været at anvende et formsprog, som Fisker selv har brugt. 
Det er således et forsøg på at opretholde Fiskers ophavsret, eller hans værk, trods de 
tydelige ændringer af altanmotivet.  

Foto 22. Afd. 3. I Brøndbyparken afd. 1, har man lade sig inspirere af altanerne på søsterafdelingen, der 
blev opført umiddelbart efter afd. 1. 

Foto 14. De oprindelige, indeliggende altaner med karnap, og de nye, udenpå hængende altaner med nyt 
glasparti ind til stuen. 
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De nye altanbrystninger udføres i 12 mm riflet, hvid fiberbeton, i et design lig dem på 
højhusene i afd. 3: 

Så husene ændrer også karakter udefra ved, at de har fået nye store altaner, 
som hænger udenpå. Men det kunne Kay Fisker også godt have fundet på den-
gang, tror jeg. Altså det er ikke helt...  Men det giver stor kvalitet til lejlighe-
derne, når de får det. 389  

Vinduerne udskiftes til træ/alu vinduer i kvadratisk format lig de eksisterende trævin-
duer. Imidlertid ændres de brune rammer til hvide. Hoveddørene i tværblokkene ud-
skiftes til nye døre med glaspartier og indbygget belysning i lysningen (se foto 24). 
Trappeopgange males i lysere farver. Nye ovenlys, der er forbundet direkte til trappe-
rummet via skrånende skakte, sikrer bedre lysindfald og brandsikkerhed; modsat de 
eksisterende indirekte lysindfald i trappeopgangene, hvor en vandret glasafdækning 
var placeret mellem selve ovenlyset og trappeopgangen.  

 

 

Tagene udskiftes ikke, da det er gjort for nogle år tilbage. I stedet forlænges tagud-
hænget for at tilpasses den forøgede facadetykkelse (se foto 25). Farveforskellen i de 
nye og eksisterende betontagsten forventes at dæmpes med tiden. De eksisterende 
skorstene bevares til trods for, at de ikke er i funktion.  

De 48 tilgængelighedsboliger etableres ved, at der i nogle opgange placeres en eleva-
tor inde i trappeopgangen ved at inddrage køkkenet i nogle af de tidligere lejligheder, 
hvorefter alle lejlighederne i en elevatoropgang ombygges. Elevatoren kan ikke ses 
udefra. I de øvrige lejligheder udvides stuearealet som beskrevet i forbindelse med 
den nye altanløsning. Badeværelserne udvides ved at inddrage areal fra tilstødende 
kamre eller depotrum. Derved etableres egentlig brusenicher. De nye ventilationsrør 
føres i skakte placeret udenfor badeværelserne til tagrummet, hvor ventilationsanlæg-
get placeres.  

                                                      
389 Interview med Jørgp, Arkitekt, RUBOW Arkitekter. 

Foto 15. Facade, vinduer, søjler og indgangsdør før og efter renoveringen. 
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De arkitektoniske løsningers performativitet  

Den materielle autenticitet i Brøndbyparken er ifølge den fagligt anerkendte forståelse 
udfordret, da de eksisterende altaner, vinduer og døre udskiftes. De eksisterende, 
murede facader fjernes imidlertid ikke, men gemmes under de nye, skalmurede faca-
der. Så selvom materialeholdningen i stor udstrækning bibeholdes, er selve de origina-
le eller eksisterende materialer ikke bevaret i det ydre med undtagelse af skorstenene 
og betontagstenene. Betontagstenene er dog senere tilføjelser, og vurderes generelt 
som af ringere æstetisk kvalitet af projektparterne end de oprindelige vingetagsten. 
Alt i alt er meget få eksisterende eller originale materialer tilbage efter renoveringen. 
De affektive kvaliteter der kan siges at være forbundet med den materielle autenticitet 
i form af aldersværdien, er væsentlig forringet. Skalmuringsløsningen er reversibel, 
men idéen om at man på et tidspunkt kunne retablere den originale facade vanskelig-
gøres af de væsentlige ændringer, der laves i forhold til altanløsningen. 

Den strukturelle autenticitet kan siges at være delvist opretholdt, da der netop er tale 
om skalmuring. Konstruktionsteknikken er altså sammenlignelig med den oprindelige. 
Også de nye altaner er, ligesom de oprindelige, præfabrikerede elementer, der monte-
res på / i murværket, men med den forskel at facaderne nu udgøres af en form for 
dobbeltkonstruktion. 

Den kommunikative autenticitet er også svækket, da aflæseligheden af bebyggelsen 
som et historisk dokument er sløret væsentligt. De nye interventioner er udført på en 
måde, hvor man bevidst har søgt at fastholde det eksisterendes visuelle udtryk i kraft 
af de nye tilføjelser, udskiftninger og retableringer. Dette medfører, at det for en be-
søgende vil være svært at sondre mellem, hvad der er nyt, hvad der var eksisterende, 
og endda hvilken formgivning der er nutidig, og hvilken der er en genskabelse af den 
oprindelige, i hvert fald i det ydre. Fagpersonen vil imidlertid kunne aflæse, hvad der 
er nyskabelser i kraft af facadekonstruktionens tykkelse og materialeændringer i vin-
duespartier samt farveholdningen i opgangene. Men det ydre, visuelle udtryk er meget 

Foto 16. Farveforskellen i tagstenene afslører forlængelsen af tagfladen. 
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tro mod det eksisterende og i tråd med Fiskers formgivning i afd. 3. I det indre vil ele-
vatorer afsløre renoveringen, ligesom de dybe lysninger og installationsskaktene; men 
i det store hele ændres der ikke væsentlig i lejlighedsplanerne, bortset fra de ombyg-
gede tilgængelighedsboliger i forbindelse med elevatoropgangene. 

Afsættet for de arkitektoniske løsninger var et ønske om dels at afhjælpe de fysiske 
udfordringer Brøndbyparken afd. 1 stod overfor, dels målsætningen om fremtidssik-
ring af bebyggelsen samt ønsket om at værne om Kay Fiskers oprindelige bebyggelse. 
For at kunne forene alle disse dagsordner har de arkitektfaglige rådgivere i samarbej-
de med boligforeningen søgt at sikre et formsprog og udtryk i ”Fiskers ånd”, sådan 
som det også udtrykkes af beboerformanden: 

Det var én fra Rubow, der var ude og tage billeder af alle mulige andre bygge-
rier de [Fisker] har lavet, for at matche det så meget som overhovedet muligt. 
[...] Og det skulle se ud som om, at det her det ville han selv have tegnet.390 

I helhedsplanen fra 2012 hedder det tilsvarende: ”På den måde respekterer vi Kay 
Fiskers arkitektur bedst muligt. Helhedsudtrykket ændres ikke radikalt.”  

De nye interventioner omfatter såvel addering af et nyt facadelag som ændring af 
proportioner på bygningskroppene og forlængelse af tagudhænget. Der foretages en 
nyfortolkning af altaner og en ændring af karnap/altanmotivet. Opgangenes indretning 
og funktion nytænkes i forbindelse med etablering af elevatorer, og der udskiftes ele-
menter som døre og vinduer. Samtidig optimeres forhold omkring lysindfald og drifts-
omkostninger. Endvidere rekonstrueres de lodrette pilastre, da de eksisterende fjer-
nes, og de nye placeres udenpå den nye facade. Der er således tale om et samspil 
mellem flere b e v a r i n g s t i l g a n g e  for at få de værdsatte arkitektoniske kulturarvs-
værdier medieret gennem de nye løsninger. Det er tydeligt, at man har forsøgt opti-
mere bebyggelsen til nutidige krav om såvel boligkomfort og funktionalitet, samtidig 
med at man har valgt løsninger, som af bevaringsmæssige hensyn kan siges at være 
fordyrende. Eksempelvis gælder det rekonstruktionen af pilastre og skalmuringsløs-
ningen, hvor det ville have været billigere med en pladeløsning. Man har trods vedli-
geholdsomkostninger også valgt at bevare skorstenene af kulturarvshensyn med be-
grundelsen, at det er karakteristisk for Kay Fiskers byggerier. Beboerformanden siger 
herom: 

… Vi har snakket om de her skorstene mange gange. Ikke fordi de skal renove-
res, for de bliver ikke brugt til noget mere, men det er ikke det samme, hvis de 
ikke er der. Det er det altså ikke, fordi skorstenen er også et klart tegn på Kay 
Fisker. 391 

Det er bebyggelsens visuelle udtryk, der forekommer bærende for beslutningen med 
henvisning til, at særlige identifikatoriske træk er karakteristiske for Fiskers arkitektur, 
snarere end skorstenene som dokumentation for tidligere boligers brug og indretning. 
                                                      
390 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
391 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
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På samme måde er genskabelsen af pilastrene en bevidst prioritering af at opretholde 
eller genskabe det visuelle ydre udtryk trods den ekstra omkostning, som dette arbej-
de medfører 392.  

De fagligt anerkendte kulturhistoriske værdier eller e k s p e r t v æ r d i e r n e  kan derfor 
synes at være svækket, da det originale materiale ikke er synligt eller er fjernet, men 
også fordi de nutidige ændringer er svære at skelne fra det oprindelige byggeri393. 
Men overordnet fremstår bebyggelsen altså med de arkitektoniske kendetegn, som 
tilskrives periodens murede byggerier, ligesom grundstrukturen i helhedsplanen er 
intakt.  

Samtidig er boligkomforten øget i kraft af ventilation, større badeværelser og altaner. 
Tilsvarende er strategien om fremtidssikring i form af tilgængelighedsboliger indfriet. 
Optimeringen har imidlertid medført ændring i det ofte officielt, fagligt værdsatte 
altan/karnap motiv ved kopiering af søsterafdelingens altaner fra stort set fra samme 
periode. Løsningen formåede at tilfredsstille både de ønsker beboerne havde om at få 
lukkede, glasinddækkede altaner og fagfolkenes ønsker til at bevare et formsprog i 
tråd med det eksisterende 394.  

Der er ligeledes ændret på vinduernes materialeholdning på grund af optimeringshen-
syn, og rammernes farve ændret fra brun til hvid 395. Netop vinduesrammernes farve 
har der været lidt uenighed omkring mellem bygherre og arkitektrådgiver, da de origi-
nale trævinduer var tofarvede. Arkitektrådgiverne ville gerne retablere tofarvede vin-
duer med mørke karme og lyse rammer i tråd med periodens byggeskik, hvorimod 
bygherren holdt fast i hvide vinduesrammer 396. 

Brøndbyparken, afd. 1 afspejler en særegen vanskelighed, der kan knytte sig til beva-
ringen af specifikke kulturhistoriske værdier. Godtages det, at Brøndbyparkens afd. 1 
kan tilskrives kulturhistorisk værdi på linje med de som tilskrives afd. 3; er bebyggelsen 
en repræsentant for de gode intentioner, idealerne og fremtidstroen bag bebyggelsen 
i kraft af dens placering, helhedsplan, materialebrug og konstruktion. Den samme grad 
af sammenlignelighed mellem de to afdelinger kan tilnærmelsesvis ses i materialebrug, 
formsprog og detaljering; fysiske elementer som Brøndbyparkens afd. 3 tilskrives arki-
tektoniske kulturarvsværdier i kraft af. 

I løbet af byggeprocessen er der dog fundet nogle væsentlige afvigelser fra de oprin-
delige tegninger, eksempelvis er der flere steder murede skillevægge mellem lejlighe-
derne og ikke præfabrikeret beton, ligesom isoleringsmaterialer veksler fra tang, til 
aviser og sand 397. Også badeværelserne varierer meget i størrelse og indretning, og er 

                                                      
392 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
393 Interview med Jørgen Straarup, arkitekt, Rubow 
394 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
395 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
396 Interview med Jørgen Straarup, arkitekt, Rubow 
397 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
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ikke alle lige hensigtsmæssigt indrettet398. Nogle af de gode intentioner og idealer bag 
bebyggelsen har altså ikke været realiserbare i selve opførelsesfasen.  

Den tidlige industrialisering af byggeriet og de tidlige eksempler på integrering af præ-
fabrikerede og håndværksopførte konstruktioner afspejles altså her i den manglende 
gennemførelse, som formentlig har skyldtes mangel på ressourcer, materialer eller 
faglært arbejdskraft. Denne fortælling, sløres af renoveringen, og vil under alle om-
stændigheder være vanskelig at bevare uden, at det sker på bekostning af beboernes 
boligkomfort. 

I forhold til diskussionen om, hvorvidt man ønsker at bevare ideen bag den originale 
bebyggelse eller det fysiske materiale, søges det i Brøndbyparken afd. 1 at optimere 
de eksisterende lejligheder til at være gode, funktionelle og betalelige boliger, hvilket 
er i tråd med den oprindelige tanke bag projektet. Altanerne skulle sikre lys og luft, og 
de grønne arealer understøtte det daglige boligliv og det sociale samvær. Dette brin-
ges med renoveringen på højde med nutidige forestillinger om de samme ambitioner, 
da altaner får en størrelse, som synes at være påkrævet i dag, og lysindfaldet ved alta-
nen øges. Endvidere bliver det nyt fælleshus samlingspunkt for fælles aktiviteter, der 
ikke tidligere var plads til. Man kan derfor forvente, at den sociale sammenhængskraft 
styrkes i bebyggelsen efter renoveringen. En nutidig social dagsorden lig den oprinde-
lige ønskede sociale dagsorden, hvis fysiske spor italesættes som en kulturhistorisk 
værdi i både Rammer for Udvikling og kampagnen om 1940’ernes og 1950’ernes mu-
rede byggerier.  

De udvidede badeværelser lever også i højere grad op til nutidige nytteværdier og 
standarder, ligesom isoleringen og ventilationen skal sikre komfortable og sundheds-
mæssigt ordentlige boliger.  

Endeligt skal det også nævnes, at der i renoveringsprojektet er lagt vægt på, at de 
eksisterende træer bevares i forbindelse med arbejder i udearealerne. Træerne har 
nemlig en vis størrelse som vurderes at passe til bebyggelsens alder og udtryk. Bebo-
erformanden bringer dette ønske til udtryk i følgende sammenhæng: 

Det er også derfor, at vi har gjort alt, hvad vi kunne [for at passe på udtryk-
ket]. Også for at bevare alle træerne i området. Vi havde desværre en hård 
vinter her for tre år siden. Der kom meget tung sne og det knækkede en del af 
vores træer. Ellers har der simpelthen været forbud mod at fælde vores træer. 
Fordi det nytter ikke noget, at vi har sådan et gammelt, flot område, og så skal 
starte med træer på 1 meters højde. Der skal være træer, der matcher bygge-
riet, og det er vi gået meget op i. Og derfor så er mange af de træer derude 
blevet bevaret, netop fordi det er et gammelt byggeri, for ellers kunne vi bare 
have fældet det hele. 399 

                                                      
398 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken.  
399 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken. 
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Renoveringen af Brøndbyparken, afd. 1 er i høj grad gennemført ud fra en prioritering 
af o p l e v e l s e s v æ r d i e r , nogle som har karakter af n u t i d s v æ r d i e r  og nogle som 
m i n d e v æ r d i e r . N u t i d s v æ r d i e r n e  er repræsenteret ved den isoleringsmæssigt 
forbedrede klimaskærm, de større altaner og forbedrede badeværelser. Mens m i n -
d e v æ r d i e r n e  er til stede i genskabelsen af skorstene, pilastre og de ældre træer. 
Derimod er dokumentationsværdierne ikke repræsenteret i særlig høj grad, da det 
originale materiale er stort set fjernet. Også aldersværdien er stor set kun tilstede i 
kraft af de bevarede gamle træer. Selve oplevelsen af de kvaliteter der blev værdsat i 
den oprindelige bebyggelse af materialemæssig, kompositorisk og visuel karakter sy-
nes dog overordnet bibeholdt, trods ændringer i bygningsdimensioner og altanud-
formning (se også figur 33). 

Figur 33. Brøndbyparken i den udvidede værdiskematik. I figuren er de nye løsningers performative karak-
ter søgt indtegnet i værdiskematikken efter en vurdering af, i hvor høj grad de forskellige værdikategorier 
er vægtet i de nye løsninger. 
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5. Delkonklusion: Konsekvensanalysen 

De ovenfor beskrevne cases giver samlet set et øjebliksbillede af, at den fagligt aner-
kendte bevaringsteori og -praksis udfordres i den almene renoveringskontekst. Dette 
er tilfældet til trods for, at værdisætningen af bebyggelserne og dermed selve forstå-
elsen af den arkitektoniske kulturarv ofte er på linje med den fagligt anerkendte for-
ståelse. Endvidere viser der sig et billede af vidt forskellige b e v a r i n g s t i l g a n g e  til 
bebyggelser, hvor der ellers som udgangspunkt er store ligheder i de identificerede 
arkitektoniske kulturarvsværdier. 

Autenticitet er stadigvæk et efterstræbt kvalitetskriterie i såvel bygningsbevarings-
praksis som i myndighedernes udpegning og forvaltning af den arkitektoniske kulturarv 
i Danmark. Som ovenstående analyse peger på, synes der imidlertid at tegne sig et 
anderledes bevaringsbegreb end det gængse fagligt anerkendte i de aktuelle almene 
boligrenoveringsprojekter. Trods hensigter om at overlevere de arkitektoniske kultur-
arvsværdier, som er identificeret i overensstemmelse med den officielle og fagligt 
anerkendte etablerede b e v a r i n g s h o l d n i n g ,  hvor bygninger anses som historiske 
dokumenter, synes de nye arkitektoniske løsninger at mediere disse værdier på en ny 
måde. Det bevaringsbegreb, som tegner sig i den aktuelle praksis, har vanskeligt ved 
at fastholde de tre fagligt anerkendte, efterstræbte autenticitetsegenskaber: den 
kommunikative, den strukturelle og den materielle autenticitet. Det skyldes primært et 
behov for eller en prioritering af n u t i d s v æ r d i e r  som forbedret funktionalitet, til-
gængelighedsboliger samt ændringer af boliger til nutidige forståelser af boligkvalitet. 

Resultaterne af de værdibaserede renoveringer analyseret ovenfor viser endvidere, at 
der gerne er tale om flere b e v a r i n g s t i l g a n g e  integreret i de enkelte projekter, 
hvilket med rimelighed er afstedkommet af det komplekse netværk af betingelser, 
bindinger og konflikter, som sådanne projekter udvikles i henhold til, hvilket beskrives 
nærmere i analyserne Kompromisser og Konflikter. Ikke mindst skyldes det også, at 
bygningerne ikke er fredet og dermed underlagt fredningsloven. Af de her fremstillede 
cases er det kun Bellahøjhusene, som ifølge Rammer for Udvikling er vurderet fred-
ningsegnet. Højstrupparkens bevaringsværdi er vurderet i den næsthøjeste kategori, 
mens Brøndbyparkens afd. 1 ikke er hverken officielt vurderet eller klassificeret. I så-
danne tilfælde vil n u t i d s v æ r d i e r , hensyn til boligpolitiske og kommunale dagsord-
ner samt hensyn til nytteværdier have langt større vægt end de ekspertdrevne doku-
mentationsværdier. Særligt i tilfælde hvor der ikke er udarbejdet særlige kommunale, 
bevarende lokalplaner for bebyggelserne og deres lokalområde, hvilket der ikke har 
været tale om i de analyserede cases. 
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Det visuelle udtryk som værdibærende 

Konsekvensanalysen viser, at det visuelle udtryk i høj grad opfattes som værdibæren-
de, også selvom der er tale om en visuel repræsentation af originalen, der medfører 
afskaffelse af originalt materiale, ændring af konstruktionsrationale og optimering af 
funktioner i et formsprog, der gør det svært at identificere nye tilføjelser. Ofte fjernes 
også eksisterende, men nyere tilføjelser, hvorved bygningernes udviklingshistorie re-
digeres, og bygningernes fortælleværdi dermed sløres i faglig anerkendt forstand. 

Som beskrevet i Del I.2 anses det originale materiale i fagligt anerkendt bevaringsteori 
og -praksis som selve kilden til vores historie og som vores forbindelse til fortiden. 
Originalmaterialet er den substans eller kilde, som bærer på kulturarvsfortællinger 
både i kraft af dets e k s p e r t v æ r d i e r , hvorunder eksempelvis kan regnes dokumen-
tationsværdi, historisk værdi, kulturhistorisk værdi samt af dets m i n d e v æ r d i , hvor-
under eksempelvis kan placeres aldersværdi og arkitektonisk værdi.  

Disse værdier kan overlappe med o p l e v e l s e s v æ r d i e r n e , hvilket kan beskrives ved 
hjælp af Riis’ arbejder. Riis peger på, at det originale materiale også er afgørende for 
selve atmosfæren i mødet mellem subjekt og bygning 400. Riis anser bygningerne som 
aktive, da de i kraft af deres originale substans og materialer producerer tid og rum. 
Hun tillægger med henvisning til Timothy Morton bygningerne evnen til at ”tide” og 
”rumme” (det engelske time and space anvendt som verber) og anser de kvaliteter, 
der kan opleves som resultat af dette som bygningens atmosfære 401. Riis tese er, at 
den tidslighed, der ligger i de eksisterende materialers slid og aldersspor bærer på en 
væsentlig del af bygningens væsentlige essens, og at hvis dette originale materiale 
udskiftes eller restaureres, så mistes denne iboende værdi, som, udover atmosfæriske 
kvaliteter hvilke Riis beskriver, netop har en fortælleværdi og medierer bygningens 
historie.  

Det synes netop at være sådanne atmosfæriske kvaliteter, der søges genskabt i de 
analyserede cases, hvor det originale materiale fjernes og erstattes med optimerede 
konstruktioner, som overvejende er i samme materiale, farve og komposition som 
originalen. Spørgsmålet er, om man i mødet med disse genskabte og atmosfæriske 
kvaliteter også genskaber den tidslige oplevelse og derigennem oplevelsen af forbin-
delsen til fortiden, som ifølge Ruskin opstår i mødet med den uberørte original, den 
samme oplevelse, som Riegl beskriver, opstår i kraft af aldersværdien. Det må den 
nærmere fremtid vise, men ifølge Egede-Nissen er det muligt at opveje tabet af det 
originale materiale gennem de o p l e v e l s e s v æ r d i e r , der opstår i forbindelse med 
rekonstruktioner som beskrevet indenfor faglig anerkendt bevaringspraksis 402. 

                                                      
400 Riis, At håndtere det uhåndterbare: Dokumentation af den arkitektoniske kulturarv, 207–8. 
401 Riis, 207–8. Riis henviser til Morton, Realist Magic: Objects, Ontology, Causality (2013). 
402 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans: På sporet av et endret fokus for kulturminnevernet, 293. 
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I de værdibaserede almene udviklingsprojekter søges denne atmosfære imidlertid 
genskabt gennem optimerede, visuelle repræsentationer, der fastholder æstetik, 
komposition og materialeholdning. Dette kan siges om Brøndbyparken men også om 
Søndermarken og Skovgården (se foto 26). Det er altså selve oplevelsen af det origina-
le byggeri, som søges genskabt, og ikke rekonstruktioner som skal repræsentere den 
originale konstruktion i alle aspekter og detaljer.  

I nogle cases søges den genskabte oplevelse af originalen endda styrket ud fra vor tids 
opfattelse af den tid, som bebyggelsen oprindeligt blev opført i. Dette er tilfældet med 
tilladelsen til at ændre på de originale trappetårnsfacader i Bellahøjhusene AAB. Det 
er også tilfældet i tilgangen til renoveringen af parterreetagerne i Søndermarken. Her 
er den nye materialeholdning og farvelægning af indgangsarealerne i bevidst valgt ud 
fra en betragtning om folks nutidige forestilling om et 1950’er interiør, for at styrke 
denne oplevelse. Uanset at de nye opgange således ikke er en egentlig genskabelse af 
den oprindelige farve- og materialeholdning, er der potentielt tale om skabelsen af 
oplevelsen af, at Søndermarken er et 1950’er byggeri, blot ud fra en nutidig forestilling 
om, hvad det vil sige. 

 

Foto 26. Skovgården i Middelfart. Da bebyggelsen skulle renoveres, blev den yderste del af hulmuren fjernet. Herefter blev 
der isoleret og muret en ny skalmur med specialfremstillede mursten, der skulle ligne de oprindelige. 
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Figur 34. Visualisering af nyt indgangsområde i Søndermarken af JJW Arkitekter, 2016. 

 
 

Materiel autenticitet gennem genbrug 

Fastholdelsen af den materielle autenticitet udfordres i særlig grad i forbindelse med 
bevaring af nyere tids arkitektoniske kulturarv som Bellahøjhusene og Søndermarken. 
Modernismens bygninger var netop et opgør med historien og var ikke tiltænkt at 
skulle stå for evigt, og ydermere er mange af materialerne i de nyere byggerier ikke 
langtidsholdbare og konstruktionerne fejlbehæftede. At skulle bevare bygningernes 
originalsubstans er derfor omstændelig, dyrt og står til tider i direkte i modsætning til 
tankerne bag byggeriet403.   

I den værdibaserede udvikling af almene boliger gøres ofte en indsats for at fastholde 
den materielle autenticitet, særligt i demonstrationsprojekterne som Højstrupparken 
og Tingbjerg, hvor midlerne er flere. Her er der dog tale om murede byggerier, der 
ikke er lige så byggeteknisk udfordret de senere forsøg på industrialiserede bebyggel-
ser. 

De undersøgte cases viser eksempler på, at man forsøger at bevare det originale ma-
teriale i tråd med den fagligt anerkendte b e v a r i n g s h o l d n i n g , men dette gennem 
b e v a r i n g s t i l g a n g e ,  som er adskiller sig væsentligt fra den gængse bevaringsprak-
sis. Det er der flere årsager til, hvilket behandles i analyserne Kompromisser og Kon-
flikter. I det følgende beskrives i stedet eksempler på disse tilgange og deres betyd-
ning for bevaringens p e r f o r m a t i v i t e t  eller bevaringsbegrebet. 

                                                      
403 Hilde Heynen, “Questioning Authenticity”. 
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Forsøget med genbrug af de eksisterende mursten, som det ses på gavlen i Høj-
strupparken er tidligere afprøvet i et forsøgsprojekt med efterisolering af gavle fra 
2003 af samme tegnestue og firmaet Danakon i bebyggelsen Tingbjerg, tegnet af arki-
tekten Steen Eiler Rasmussen. I Tingbjergprojektet ønskede man at ændre gavlens 
proportion mindst muligt, hvorfor man nedbrød den eksisterende ved at halvere de 
eksisterende mursten i murværket. De halve, nedtagne mursten blev derefter brugt i 
en ny skalmur udenpå den nye isolering. Dette blev gjort for at bevare den eksisteren-
de patina og højne æstetikken på den efterisolerede gavl. Man gjorde sig også umage 
for at få den nye gavl integreret med den eksisterende langside ved at lave en ulige 
dilatationsfuge (se foto 27). Dog blev den nye skalmur muret op af både de halve ori-
ginale mursten og nye sten. Kravene til de nye sten var, at de skulle have samme ka-
raktertræk som de eksisterende ved at være fremstillet med lignende farvetone, skrå 
”brændemærker” på bagsiden og sættemærker fra produktionen 404. Endvidere skulle 
de være billige, standard maskinsten som de eksisterende. Selvom det var muligt at 
specialdesigne en sten, så den blev næsten helt identisk med de eksisterende, blev 
dette ikke gennemført. Årsagen var dels af budgetmæssig, dels fordi det blev vurderet, 
at det ikke ville være i tråd med bebyggelsens oprindelige idé: 

”'Sættemærkerne' [på de nye sten] er ikke identiske med de eksisterende, 
men kan i princippet genskabes ved at omstille produktionen, hvis mængden, 
der skal produceres, er stor nok. Det vil formodentlig ikke have større indvirk-
ning på prisen, men det blev besluttet ikke at ændre på de nye stens udtryk. 
Dels fordi det strider imod den oprindelige idé om, at de nye sten skal være en 
standardvare, men også ud fra den betragtning om, at de nye sten har et an-
det detaljelag end de eksisterende sten. Det vil igen formidle en historie om, 
at denne gavl er renoveret, og at man her kan aflæse to forskellige produkti-
onsmetoder.” 405 

                                                      
404 fsb, “Rapportering af Demonstrationsprojekt”. 
405 fsb, 12. 

Foto 27. Tingbjerg. Til venstre ses mødet mellem den oprindelige facade og den efterisolerede gavl. Til 
højre ses den nye gavl muret af en blanding af nye og genbrugte teglsten. 
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Som det fremgår, er der således søgt at tage hensyn til både den materielle og kom-
munikative autenticitet, ligesom en idé og et rationale bag den oprindelige bebyggelse 
er søgt fastholdt. Løsningen tilgodeser på denne måde både til dels alle de fire grund-
læggende værdiforståelser; n u t i d s v æ r d i e r n e  gennem en optimeret og velholdt 
gavl, m i n d e v æ r d i e r n e  i kraft af genbrug af de eksisterende sten, og o p l e v e l s e s -
v æ r d i e r n e ,  der kunne tilskrives bebyggelsen før efterisoleringen er overvejende 
genskabt. Til gengæld er e k s p e r t v æ r d i e r n e  i forhold til originalbebyggelsen mind-
sket, trods genbrugen af de halverede mursten. Alligevel er Tingbjergprojektet et ek-
sempel på at der kan findes løsninger som kan tilgodese flere af de grundlæggende 
værdiforståelser, selvom samme løsning ikke kan siges at oppebære de tre autentici-
tetsegenskaber. 

 

Ønsket om et uforstyrret visuelt helhedsindtryk 

Analysen viser, at der ofte vælges en b e v a r i n g s t i l g a n g , som slører den kommuni-
kative autenticitet ud fra hensynet om at genskabe et uforstyrret helhedsindtryk. Et 
helstøbt visuelt og æstetisk udtryk tegner sig som en integreret del af forståelsen af 
arkitektonisk kvalitet. Det er igen o p l e v e l s e s v æ r d i e r n e , som ønskes styrket frem 
for e k s p e r t v æ r d i e r n e , og det er derfor i høj grad de officielle og fagligt anerkend-
te kulturhistoriske værdier, som udfordres i projekterne. 

I flere af de undersøgte cases tales der om, at løsningerne skal udføres i bygningernes 
ånd eller i tråd med, hvad arkitekten bag originalbebyggelserne ville have gjort i dag. 
Det kommer særligt til udtryk med Brøndbyparkens nye altaner. I Bellahøjhusene an-
holder en rådgiver imidlertid omvendt hele tilgangen og værdisætningen bag det Illu-
strerede Byggeprogram for at gå imod ånden i Bellahøjhusene.  

Når der tales om ’ånd’ i de forskellige cases, er der ofte tale om en blanding af flere 
forhold. For det første henvises til det konstruktive og byggetekniske rationale bag 
bygningen. For det andet henvises der til den større boligpolitiske ambition bag be-
byggelserne. Endelig henvises der også til originalens arkitektoniske stilideal ud fra 
vores nutidige fortolkning. Alle forhold som vedrører den strukturelle autenticitet. Det 
er ved at udføre væsentlige ændringer med henvisning til, at det gøres i bebyggelsens 
ånd, at ændringerne retfærdiggøres. Disse ændringer kommer imidlertid som ud-
gangspunkt af ønsket eller behovet for optimeringer.  

 

Den usynlige optimering 

Som beskrevet tidligere er det netop et behov for udbedring og optimering af den 
eksisterende bebyggelse, som er udgangspunktet for renoveringsprojekterne. Det er 
ikke ønsket om bevaring, som er afsættet, selvom det kan blive afgørende for udvik-
lingen af projekterne. I de værdibaserede almene boligudviklingssager viser mødet sig 
mellem bevaringsdagsordnen og renoveringsbehovet sig flere gange integreret i kraft 
af løsninger, der kan betegnes som bestræbelsen ’usynlig’ optimering. Det er særligt 
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udslagsgivende for Bellahøjhusenes facadeløsning, men også i omhuen med at lave de 
nye aflukningsmuligheder i altanerne så diskrete som muligt. Også i Højstrupparkens 
nye spejlvendte karnapparti gør det sig gældende. 

Et andet eksempel er altanrenoveringen i Bispeparken. Her er der udført helt nye al-
tankonstruktioner, og på nogle sider er altanerne dækket ind med glas på grund af 
støj. Også her er der lagt stor omhu i, at altanerne fremstår lig de originale, samtidig 
med at de konstruktivt er optimeret for at eliminere kuldebrosproblematikker.  

 

Oplevelsesværdier retfærdiggør brud med rationale bag bebyggelsen 

Sammenligningsvis ses en variant af denne tilgang også i 1950’er højhusbebyggelsen 
Milestedet i Rødovre samt i montagebyggeriet Gyldenrisparken på Amager. Da disse 
renoveringer blev udført, var hensynet til de almene boliger som arkitektonisk kultur-
arv endnu ikke en etableret dagsorden. Derimod blev der italesat og fokuseret på kva-
liteterne i det eksisterende byggeri, forstået som arkitektoniske kvaliteter. Begge pro-
jekter fik siden megen ros af fagfolk og i evalueringer. Eksempelvis roses renoveringen 
af Milestedet for hensynet til det eksisterende byggeris proportionering: 

”Renoveringen er et fint eksempel på, at en differentieret tilgang, der næn-
somt tager udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter, kan føre til et helstøbt 
resultat. Ved efterisoleringen af facaderne er der ikke gjort forsøg på at gen-
skabe det oprindelige billede. I stedet har arkitekterne søgt en proportione-
ring, som svarede til den oprindelige. En nænsom omgang med eksisterende 
kvaliteter, som også mange restaureringsarkitekter vil nikke genkendende til. 
Det spiller formodentlig også en rolle, at den ansvarlige tegnestue har stor er-
faring i restaurering af den ældre kulturarv.” 406 

                                                      
406 Claus Bech-Danielsen, Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser: Evaluering af ti renoveringer 
med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed, 39–40. 

Foto 28. Milestedet. Facader efter renoveringen. 
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I Milestedet fjernede man ved den omtalte renovering sporene af en tidligere facade-
renovering, genskabte de oprindelige trappetårne og lavede en ny facadebeklædning, 
som arkitektonisk blev anset som værende mere i tråd med det oprindelige byggeri 
end den tidligere renoveringsløsning (se foto 28). Der var imidlertid ikke tale om en 
rekonstruktion, og der blev udført væsentlige ændringer fra det oprindelige byggeri 
som eksempelvis inddækning af altangange. 

I Gyldenrisparken tog man også udgangspunkt i montagebyggeriets rationelle, strin-
gente udtryk og materialeholdningen. Men man tilføjede også væsentlige ændringer 
såsom at etablere karnapvinduer placeret vilkårligt på adgangsfacaderne og at bryde 
de lukkede gavle med asymmetrisk placerede vinduesåbninger. Der var altså kun tale 
om enkelte vinduesåbninger i gavlene placeret efter æstetiske principper. Med de nye 
bygningsændringer brød man dermed med det primære rationale bag bebyggelsen, 
nemlig den rationelle, repeterede udformning (se foto 29).  

I både Milestedet og Gyldenrisparken er der tale om ændringer, som udføres med 
udgangspunkt i det eksisterendes rationale, ’ånd’ eller grundlæggende kvaliteter, som 
netop retfærdiggør ændringerne af det eksisterende. Det er i høj grad en vurdering af 
det eksisterendes arkitektoniske kvaliteter, som også kan kaldes de arkitektoniske 
værdier, og hensynet til oplevelsen af disse værdier som prioriteres. Man kan med 
reference til Riegl sige, at det er værdisæt i overensstemmelse med såvel o p l e v e l -
s e s v æ r d i e r n e  og n u t i d s v æ r d i e r n e , så som nytteværdier og kunstværdier, der 
vægtes i disse projekter.  Disse projekter er som nævnt også udført før, kulturhistori-
ske værdier overhovedet blev italesat i forbindelse med almene boligrenoveringer. 
Alligevel er de interessante at se på, da de netop roses for deres varetagelse eller 
hensyn til de eksisterendes arkitektoniske kvaliteter eller værdier. 

 

Foto 29. Gyldenrisparken. 
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Oplevelsesværdien i det opmærksomhedsskabende 

Der er imidlertid eksempler, hvor man bevidst bryder med den visuelle fremtræden af 
det bevaringsværdige eksisterende byggeri. Et tydeligt eksempel er Ringgaarden i År-
hus (se foto 30), som stod færdigrenoveret i 2012. Ringgaarden blev klassificeret som 
bevaringsværdig af kommunen, især i kraft af facadernes betydning for gadebilledet 
på to sider af bebyggelsen ud mod Vestre Ringgade og Viborgvej. Resultatet blev, at 
kun facaderne ud mod disse to vejforløb er bevaret. Alt andet blev revet ned og op-
bygget på ny. Resultatet er en stærk kontrast mellem de oprindelige, istandsatte gade-
facader og de nye bygninger og gårdfacader. Den stærke kontrast mellem den nye 
formgivning og de ældre gadefacader bevirker, at man bliver opmærksom på et brud 
mellem nutid og fortid.  

 

 

 

Også i det almene boligområde Gellerup i Århus er man i løbet af mange års udvik-
lingsarbejde blevet opmærksom på boligområdets arkitektoniske kulturarvsværdier. 
Projektet er omfattende og består af mange elementer både boligpolitisk, planstrate-
gisk, boligsocialt og renoveringsmæssigt. Af samme grund indbefatter projektet også 
flere b e v a r i n g s h o l d n i n g e r  og b e v a r i n g s t i l g a n g e . Gellerup anses som beva-
ringsværdigt af samme grund som de øvrige almene bebyggelser; den er en repræsen-
tant for en særlig boligpolitisk og arkitektonisk vision på et givent tidspunkt, hvilket 
kan aflæses i helhedsplan, lejlighedsplaner, konstruktionsteknik, materialebrug og 
detaljering. Særligt er den del af det omfattende projekt, hvor man søger at integrere 
bebyggelsen med resten af byen ved at gennembryde en af de store blokke, interes-
sant at trække frem i beskrivelsen her.    

Foto 17. Ringgaarden i Århus, efter renovering. Gadefacader og et udsnit af gårdfacade. 
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Udover de beskrevne værdier ovenfor anses den gennembrudte blok for bevarings-
værdig, da den sammen med de øvrige blokke danner en markant profil i Århus’ bybil-
lede: 

”Skyline bør overordnet forblive intakt så det eksisterende tagprofil består. 
Det er et vigtigt spor at bevare fra planens arkitektoniske ånd i den fremtidige 
nye struktur.” 407 

Gennembrydningen af blokken har en stærk symbolsk karakter idet, at den skal være 
et tegn på, at man åbner området op og byder indenfor (se figur 35). Ikke mindst skal 
gennembrydningen, den nye port, være et symbol på selve forandringsprocessen 408 og 
hermed særligt forandringen af Gellerups belastede ry som boligområde. 

                                                      
407 Designstrategi for de høje blokke, Brabrand Boligforening. 
408 Brabrand Boligforening, “Designstrategi for de høje blokke”, 25. august 2016. 

Figur 35. Vision for Gellerup. Illustration: JCN Bolig/MOE/Vandkunsten/Transform. 
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Det aktuelle bevaringsbegreb 

Analysen viser, at der synes at tegne sig et anderledes oplevelsesorienteret bevarings-
begreb end det fagligt anerkendte i de værdibaserede almene boligudviklingsprojek-
ter, også i de tilfælde hvor der er tale om en faglig anerkendt b e v a r i n g s h o l d n i n g  
som udgangspunkt. Bevæggrundene herfor undersøges i de følgende analyser, men 
først er det væsentlig at opsummere, hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier vi ifølge 
dette aktuelle bevaringsbegreb synes os forpligtigede til at mediere videre ind i frem-
tiden. 

Ambitionen om at udføre tilpassede eller umærkelige optimeringer er et udtryk for vor 
tids værdisæt og bevaringsbegreb i denne kontekst. Det samme gør sig gældende for 
forsøget på at integrere denne tilgang med en bevaring af ’ånden’ bag bebyggelserne. 
Uanset om b e v a r i n g s h o l d n i n g e n  som udgangspunkt værdsætter ’ånden’ bag be-
byggelserne, det originale materiale eller begge, viser analysen, at renoveringen af 
nyere tids, bevaringsværdige boligbebyggelser er forbundet med et grundlæggende 
paradoks relateret til skismaet bevaring / ødelæggelse. Det viser sig nemlig vanskeligt 
at tilgodese det oprindelige ideal og ambitionen om det gode liv og den gode bolig bag 
almen boligarkitektur uden at opdatere de fysiske rammer til nutidens krav til samme. 
Samtidig synes det svært at renovere og bevare den oprindelige arkitekturs fysiske 
form og udtryk uden at gå på kompromis med intentionen bag netop den fysiske 
form 409. Af samme grund er den bevidste stillingtagen, til præcis hvad vi føler os for-
pligtigede til at tage vare på forud for projekterne, afgørende for at kvalificere løsnin-
gernes p e r f o r m a t i v i t e t . Det handler grundlæggende om at diskutere værdiers 
værdi igennem en sådan bevidst positionering. Analysen viser, at der aktuelt først og 
fremmest er tale om, at man i projekterne søger at varetage eksisterende værdier 
identificeret ud fra to forståelser: den ene er i tråd med den fagligt anerkendte b e v a -
r i n g s h o l d n i n g , og den anden vedrørende det man kan kalde de arkitektoniske vær-
dier. Uanset om værdierne er identificeret i tråd med den ene eller anden forståelse, 
varetages de primært igennem varetagelsen af o p l e v e l s e s v æ r d i e r  og hovedsage-
ligt som visuelle repræsentationer.  

Der er ikke tale om direkte rekonstruktioner i de undersøgte cases men optimerede 
genskabelser af det visuelle udtryk. Alligevel synes der at være sammenfald mellem 
forskydningen i autenticitetsoplevelsen i den analyserede værdibaserede udvikling af 
almene boliger og den, som Egede-Nissen har identificeret i forbindelse med rekon-
struktioner af fredede bygninger. Egede-Nissen hævder nemlig, at de oplevelsesværdi-
er i rekonstrueret arkitektonisk kulturarv kan siges at opveje den iboende autenticitet 
og dokumentationsværdi, som tilskrives det originale materiale ifølge den fagligt aner-
kendte forståelse 410.  

                                                      
409 Sidse M. Gudmand-Høyer, “Heritage or Construction? The paradox of handling recent past built herit-
age”, i Transgressions: Le Corbusier in Danish Architecture and Urbanism (Le Corbusier - What Moves Us, 
Arkitektskolen Aarhus, 2015). 
410 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans. 
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I de analyserede cases er der i stedet for rekonstruktioner i høj grad tale om, at man 
søger at tage hensyn til de arkitektoniske kulturarvsværdier igennem løsninger, som 
har karakter af udvikling mere end af traditionel bevaring. Det er derfor nærliggende 
at vende New Heritage-bevægelsen i denne sammenhæng, da fordringen her netop er, 
at man skal tænke kulturarv som et fælles afsæt for udvikling snarere end for beva-
ring. Værdisætningerne af de arkitektoniske kulturarvsværdier i de analyserede cases 
bærer imidlertid ikke præg af et udvidet værdigrundlag som udgangspunkt for projek-
terne. Som de kommende analyser vil vise, er integreringen af andre værdisæt end de 
fagligt anerkendte noget, der sker i løbet af projektudviklingsprocessen, når den nati-
onale kulturarvsfortælling må tilpasse de lokale betingelser og ønsker. Denne integre-
rings konsekvens er, at o p l e v e l s e s v æ r d i e r n e  bliver de bærende. Ifølge Egede-
Nissen bør begrebet varighed erstatte autenticitet i vurderingen af bygningers beva-
ringsværdi, da autenticitet i den fagligt anerkendte forståelse ifølge Egede-Nissen har 
begrænset gyldighed 411. 

Holdningen i denne afhandling er dog, at den fagligt anerkendte forståelse af autenti-
citet bør betragtes som lige så gyldig som andre efterstræbte kvaliteter formuleret på 
baggrund af andre værdisæt. Spørgsmålet er, hvordan flere værdisæt kan integreres, 
når der er tale om at skulle varetage arkitektonisk kulturarv i en boligpolitisk kontekst, 
hvor faglig anerkendt bevaringspraksis ikke er førsteprioritet. I de analyserede cases 
har beboernes forståelse af arkitektonisk kulturarv, og hvilke værdier og kvaliteter de 
forbinder hermed, ikke været på tale. Beboernes værdiprioritering ligger i selve afsæt-
tet for renoveringerne, nemlig forbedrede boliger. Der synes dog at være plads til en 
større integrering af værdi- og kvalitetsforståelser, som i højere grad kan tilgodese 
såvel de fagligt anerkendte værdisæt som n u t i d s v æ r d i e r n e . Konsekvenserne af de 
aktuelle værdibaserede almene boligprojekter viser eksempler på, at der kan findes 
løsninger, der integrerer de grundlæggende værdiforståelser n u t i d s v æ r d i e r , m i n -
d e v æ r d i e r , e k s p e r t v æ r d i e r  og o p l e v e l s e s v æ r d i e r .  I fald disse grundlæggen-
de værdiforståelser italesættes og diskuteres som udgangspunkt for projekterne, vil 
det fælles afsæt og de fælles forståelser kunne kvalificeres i højere grad med betyd-
ning for løsningernes p e r f o r m a t i v e  kvaliteter. Undersøgelser af bevaringens p e r -
f o m a t i v i t e t  igennem sammenhængen og overgangen fra b e v a r i n g s h o l d n i n g e r  
til b e v a r i n g s t i l g a n g e  kan åbne op for en større bevidsthed om sammenhænge og 
konsekvenser, der i sidste ende kan føre til en kvalificering af bevaringsbegrebet og 
dets varetagelse i praksis. Ved fortsat refleksion og kritisk stillingtagen til disse 
spørgsmål, bliver det muligt at træffe velfunderede beslutninger. 

 

 

                                                      
411 Egede-Nissen, 310–15. 
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B. Kompromisser 

Konsekvensanalysen omhandlede de fysiske resultater af de værdibaserede reno-
veringer og deres performative egenskaber i forhold til at formidle arkitektoniske 
kulturarvsværdier. De nye arkitektoniske løsninger er imidlertid ikke kun resulta-
tet af holdninger til funktionalitet, æstetik eller særlige forståelser af arkitektonisk 
kulturarv og dens vigtighed. Der er tværtimod et helt netværk af betingelser, som 
har indvirkning på de beslutninger, der ender med at have konsekvens for de en-
delige resultater.  

I nærværende analyse Kompromisser udfoldes hvilke forhold, der har indflydelse 
på måden, hvorpå hensynet til den arkitektoniske kulturarv etableres, prioriteres 
og varetages i de almene værdibaserede udviklingsprojekter. Dette gøres ved hjælp 
af en kontroverskortlægning af casen Søndermarken (Tabel 14). 

Først beskrives kompromisanalysens formål og metode. Herefter præsenteres 
kortlægningen af tre kontroverser, som har været væsentlige i case Søndermarken: 
facadekontroversen, altankontroversen og ventilationskontroversen. Til sidst op-
summeres resultaterne i en delkonklusion. 



 
 

266  

1. Kompromisanalysens formål og metode 

Formålet med analysen er at afdække, hvad der betinger varetagelsen af den arki-
tektoniske kulturarv i den almene boligrenoveringspraksis. Analysen angår, hvor-
dan det besluttes, hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier og fortællinger der bør 
værnes om, og ikke mindst hvordan det prioriteres, hvorledes de bør varetages 
igennem nye arkitektoniske løsninger. I den følgende fremstilling præsenteres 
analyseresultaterne vedrørende udviklingen af henholdsvis facade-, altan- og ven-
tilationsløsningen samt hvorledes væsentlige beslutningsprocesser synes at relatere 
sig til den officielle renoveringsstøtteproces (se Del II.A.3). Denne kritiske under-
søgelse af aktuel praksis har til formål at identificere konkrete eksempler på de 
begrænsninger og mulighedsbetingelser, der netop nu viser sig i den almene reno-
veringskontekst samt i sidste ende at sige noget om, hvilke aspekter af den arki-
tektoniske kulturarv vi aktuelt føler os forpligtet til at varetage i denne forbindel-
se.  

Det er almindeligt anerkendt, at arkitektur som fysisk resultat i praksis formes af 
bindinger fra bygherre, vejrlig, topografi, lovgivning, byggeteknik og lignende 
forhold. Donald Schön beskriver denne form for direkte respons og tilpasning i 
arkitekturprojektudvikling som en slags ubevidst improvisation, eller en reflection-
in-action412. I projekter som de almene boligrenoveringsprojekter er der en kom-
pleks projektorganisation, mange parter, interessenter og ikke mindst faggrupper 
involveret. Dette omfattende rammeværk samt den tværfaglige og komplekse pro-
jektorganisatoriske virkelighed har store indvirkninger på den arkitektfaglige 
dagsorden, og dermed betydning for om de fysiske løsninger realiseres. Design-
processen er langt fra isoleret til tegnestuen og den reflekterende praktiker (the 
reflective practioner), som intuitivt former projektet ud fra en faglig funderet respons 
på givne betingelser. Der kan tværtimod være tale om en reel kamp om retten til 
beslutningstagning og meningsdannelse i den store projektorganisation, som kan 
vise sig afgørende for udviklingen af de arkitektoniske løsninger. Den arkitektfag-
lige vurdering, dagsorden og rollen som den reflekterende praktiker udfordres 
ikke kun af juridiske, fysiske og økonomiske bindinger, men også af svært kon-
trollerbare hændelser af mere politisk eller socialt tilsnit. Eksempler kan være ud-
fordringer med personlig kemi i en følgegruppe, en rådgivers kompetencer i for-
hold til forhandling med myndigheder, uforudsete tilstande i den eksisterende 
bygningsfysik, større planstrategier eller uoverensstemmelser mellem det officielle 
organisationsdiagram og virkeligheden. Den arkitektfaglige vision kan derfor ikke 
overføres fra computeren eller tegnebordet til byggepladsen uden at udfordres 
gentagne gange, ofte på uforudsete måder og fra uventede kanter. Værket, forstået 
som resultatet af én arkitekts vision og faglige og kunstneriske formåen, er ikke 
eksisterende i den almene boligrenoveringskontekst, dels på grund af det kom-

                                                      
412 Donald A. Schön, Den reflekterende praktiker: Hvordan professionelle tænker når de arbejder (2001). 
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plekse rammeværk, dels fordi der altid arbejdes videre med noget eksisterende 
udført af andre. 

Arkitektens rolle har af gode grunde skiftet karakter gennem tiden i takt med sam-
fundsudviklingen. Siden 1950’erne er entreprenørerne blevet en del af byggesekto-
ren, der er kommet krav om ingeniørbistand på projekter og senere også krav om 
brugerinddragelse. Der er således i dag flere beslutningsdygtige parter, som skal 
sige god for et arkitekturprojekt. Fra at arkitekten udtænkte, tegnede og fik op-
ført, hvad der kan anses som sluttede værker, bærer arkitektens rolle i dag i langt 
højere grad præg af facilitering af processer. Af samme grund er det vanskeligere 
at pege på præcis, hvad der ligger til grund for beslutningerne om formgivning af 
de arkitektoniske løsninger. 

 

Kontroverskortlægning 

Analysen af Søndermarken udføres som en kontroverskortlægning. Kontroverser 
er som beskrevet tidligere ikke det samme som konflikter. I ANT-sammenhæng er 
kontroverser uafklarede teknologiske eller videnskabelige emner. I denne analyse 
er en kontrovers, i lighed med Yanevas projekt Mapping Controversies in Architecture, 
et uafklaret aspekt, der skal afklares som led i den arkitektoniske løsning. Yanevas 
ærinde med dette projekt var at forkaste den, ifølge hende, udbredte forståelse af 
arkitekturdesign som todelt i et teknisk og et socialt aspekt. Altså forståelsen af, at 
arkitekturdesign på den ene side består i, at man responderer på tekniske bindin-
ger og på den anden side af en stillingtagen til socialt bårne kvalitetsforståelser. 
Hermed menes eksempelvis forståelsen af, hvad der udgør et godt læringsmiljø i 
forbindelse med designet af en skole eller æstetiske stilpræferencer i formgivning 
og materialevalg413. Kontroverskortlægningsmetoden anvendes af Yaneva til at 
påvise, at man ikke kan forklare de formgivningsmæssige valg i det færdige arki-
tektoniske værk som resultatet af enten tekniske bindinger eller sociale, humane 
overvejelser. Det sociale og det tekniske er uadskilleligt, da projektet hele tiden 
tilpasses alle de hændelser (eller relationer), der i sidste ende udspænder design-
processen. Disse hændelser kan endda være eksterne for selve projektudviklingen 
som eksempelvis skift i politiske dagsordner. Eksterne aktører med interesse i et 
projekt kan eksempelvis skabe polemik i medierne eller politisk, som i sidste ende 
kan føre til nye bindinger for projektdesignet.  

I sit kortlægningsprojekt anvendte Yaneva kildematerialer, som var publiceret og 
tilgængelige på internettet, altså primært publicerede avisartikler, byggeprogram-
mer og lignende. Ud fra dette materiale kortlagdes de forskellige aktører og deres 
synspunkter, hvilket blev sammenholdt med ændringer i projektdesignet i løbet af 
projektudviklingsprocessen. Herved påvistes sammenhænge mellem den offentlige 
debat, tekniske bindinger, vejrlig og ønsker til promenadetrapper, visuel kontakt 
                                                      
413 Yaneva, Mapping controversies in architecture, 105. 
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imellem funktioner og lignede rumprogrammatiske overvejelser. Konklusionen 
var, at arkitektonisk design ikke er todelt i en social og en teknisk dimension, men 
at disse er uløseligt forbundne. Yaneva citerer Jeremy Till, der deler hendes 
standpunkt, at arkitektur er en dependent discipline:  

”Architecture is thus shaped more by external conditions than by the 
internal processes of the architect. Architecture is defined by its very 
contingency, by its very uncertainty in the face of these outside forc-
es.”414 

Den forståelsesramme, som ANT repræsenterer, og i særdeleshed kontroverskort-
lægningsmetoden, anviser en mulig metode til undersøgelsen af præcis, hvilke 
betingelser der danner grundlaget for de endelige beslutninger om den fysiske 
formgivning i de værdibaserede almene renoveringsprojekter. Kortlægningen af 
kontroverser angående formgivningen kan bidrage til erhvervelsen af en øget og 
mere udfoldet viden om ophavsbetingelserne for det færdige arkitekturprojekt. 

Yaneva indhentede som beskrevet ovenfor udelukkende kilder, der var offentligt 
tilgængelige på internettet, og analysen var i høj grad deskriptiv med fokus på 
sammenhænge mellem hændelser, aktører og designresultatet imidlertid uden en 
evaluering af mulige konsekvenser for den fremtidige arkitekturpraksis. Brugen af 
kontroverskortlægningsmetoden i min analyse Kompromisser adskiller sig fra 
Yanevas på tre væsentlige punkter.  

For det første anvendes data af såvel offentlig og intern karakter, idet der analyse-
res dokumenter fra såvel Landsbyggefondens og JJW Arkitekters interne arkiver i 
form af referater, projektbeskrivelser, notater, mails, tegninger, ansøgningsmateri-
aler og lignende, ligesom også offentlige tilgængelige dokumenter er anvendt. 
Endvidere bygger analysen på interviews med fem projektimplicerede parter.  

For det andet er analysen fokuseret på at undersøge, hvilke betingelser der har 
formet kulturarvshensynet og hvorfor.  

Endeligt, adskiller metoden sig fra Yanevas, idet formålet ikke er påvise sammen-
hængen mellem de sociotekniske dimensioner i arkitekturdesign; dette er en for-
udsætning for analysen. Formålet er derimod fremadrettet at kunne kvalificere 
den aktuelle praksis ved identificering af, hvilke brydningspunkter der synes afgø-
rende for varetagelsen af kulturarvshensynet. Ved at afdække, hvad der er afgø-
rende for beslutningsprocesserne i praksis, åbnes for en potentiel mere positione-
ret, effektiv og faglig funderet beslutningstagning på sigt. Tanken er, at det er 
igennem en velinformeret og reflekteret proces, at kulturarvshensynet kan blive 
en integreret del af hensigtsmæssig værdibaseret udvikling og dermed af sikringen 
af de eksisterende almene boliger som et alment gode.  

                                                      
414 Jeremy Tills, Architecture Depends (2009), 1. 
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Analysen er udført ved at afsøge empirien for udsagn, der dokumenterer arten af 
kontroverser, deres genstand og løsning. Det kortlægges, hvorledes man er nået til 
fælles, midlertidige forståelser, specifikt i forhold til hvordan den arkitektoniske 
kulturarv skal medieres gennem de nye løsninger. Det vil sige, at beslutningspro-
cesserne omkring løsningen af kontroverserne er kortlagt. Endelig er udviklingen 
af kontroverserne sammenholdt med den officielle projektudviklings- og renove-
ringsstøtteansøgningsproces (se figur 36). Dette gøres for at kunne pege på even-
tuelle brydningspunkter og sammenhænge mellem den officielle sagsgang, beslut-
ningsprocesserne og kontroversernes opståen og udvikling. De kortlagte kontro-
verser, som præsenteres i analysen, vedrører den arkitektoniske løsning af facader, 
altaner og ventilation.  

                        

 

Figur 36. Kontroverskortlægning. Figuren illustrerer beslutningsprocesser omkring, hvordan parterne er 
nået til enighed om, hvordan den arkitektoniske kulturarv skal medieres gennem de nye løsninger i faca-
de-, altan- og ventilationsløsningerne. Nederst i diagrammet er den officielle sagsgang, herover er årstal-
lene i rød farve, der specifikt vedrører Søndermarkens projektudvikling. De kortlagte beslutningsprocesser 
er markeret med et X, og er placeret i forhold til, hvornår de fandt sted relativt til den officielle projekt-
udviklingsproces. Udsvingene på linjerne markerer et særligt sted i beslutningsprocesser; jo større uenig-
hed, der har været omkring det givne tidspunkt/beslutningen, jo større er udsvinget.  
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Som beskrevet tidligere, anses humane aktører grundlæggende som ansvarshaven-
de i analysen, og derfor lever analysen ikke op til ANT Symmetriprincippet. End-
videre betragtes arkitektrådgivernes faglige visioner og dagsordner bag projekter-
ne som væsentlige i denne analyse af den værdibaserede praksis, eftersom arkitekt-
rådgiverne er den formgivende aktør, som samler trådende. Selve formgivningen 
fungerer som det udgangspunkt, der efterfølgende løbende tilpasses de øvrige 
betingelser, aktører og hændelser, hvorved projektet formes i løbet af processen 
fra skitse til færdigt resultat. Der er således en vis indflydelse og mulighed for 
magtudøvelse i at være den formgivende part. 

En faglig vision og dagsorden er særdeles vigtig for formgivningen af et projekt. 
Det er i imidlertid også vigtigt, at selve udviklingsprocessen er betinget af et net-
værk af forbindelser. Bevidstheden om at fremførelsen af en arkitektfaglig vision 
betinges af en række forudsætninger og dagsordner, som ikke nødvendigvis er af 
faglig karakter, er således afgørende for, at man som projektpart kan handle hen-
sigtsmæssigt. 

 

Midlertidige fælles forståelser 

Sehested415 har beskrevet de nutidige tendenser i byplanlægningsprocesser, hvor 
en traditionel hierarkisk styreform stadig er repræsenteret ved at politiske organer 
er myndighed, træffer beslutninger og i sidste ende udgør en juridisk beslutnings-
instans. Imidlertid kombineres dette forhold i dag med, at beslutningsgrundlaget 
for disse afgørelser i stigende grad tilvejebringes på baggrund af interaktion med 
og bidrag fra flere aktører som eksempelvis interesseorganisationer og -netværk416. 
En lignelse kan trækkes herfra til projektorganisationen og netværket omkring de 
almene boligrenoveringsprojekter. I disse sager gør hele tre beslutningsdygtige 
instanser sig gældende, nemlig kommunen, LBF og boligforeningen, endog med 
talrige underaktører, der alle skal nå til en fælles forståelse, før projekterne kan 
realiseres. Der er i store projektorganisationer med mange sagsparter tale om en 
form for konsensusarkitektur. En sådan konsensusarkitektur, hvor alt skal for-
handles til rette mellem rådgivere, aktører og myndigheder, er i den almene bolig-
renoveringskontekst grundlæggende baseret på en fælles ambition om at velhold-
te, betalelige og kvalitative boliger repræsenterer et fælles gode. Et alment bolig-
renoveringsprojekt kan betragtes som et forlig, en midlertidig fælles forståelse, der 
nås på et givent tidspunkt, hvor de mange hensyn, bindinger, interesser og ufor-
udsete hændelser stabiliseres i en arkitektonisk løsning. Den færdigt renoverede 
almene boligbebyggelse kan anses som et fysisk resultat af den opnåede, midlerti-
dige forståelse mellem de mange aktører.  

                                                      
415 Karina Sehested, “Planlægning og styring i den grænseløse by” (2013), 113–29. 
416 Sehested, 115. 
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Trods de indbyrdes afhængige beslutningsdygtige parter og den store projektorga-
nisation er der juridisk set alligevel nogle instanser, som kan gøre sig mere gæl-
dende i spørgsmålet om hensynet til den arkitektoniske kulturarv. Analysen viser 
imidlertid, at det ikke nødvendigvis er juridisk hjemmel, der sikrer retten til me-
ningsdannelse, samt at et fælles afsæt vanskeligt lader sig etablere i det aktuelle 
almene rammeværk. 

 

Analysens afgrænsning 

Renoveringsprojektet af Søndermarken indbefatter langt flere kontroverser og 
elementer end ventilations, facade- og altankontroverserne som fremstilles. Ek-
sempelvis kunne kontroverser angående udearealer, badeværelser og fællesopgan-
ge også være blevet beskrevet. Men for at gøre analysen brugbar er det nødven-
digt at begrænse omfanget af beskrivelsen, dels i forhold til antallet af kontrover-
ser, men også i forhold til detaljeringsniveau. Der findes mange hundrede doku-
menter fra projektudviklingsfasen, hvor beslutninger er taget, omgjort og taget 
igen på baggrund af små ændringer i betingelserne. Det er derfor også nødvendigt 
at begrænse fremstillingen af analysen, da den kunne udfoldes på et meget detalje-
rigt niveau.  

De tre kontroverser som fremstilles, er valgt, da de hver især tydeligt viser kom-
pleksiteten i de sammenhænge og beslutningsprocesser, som betinger de arkitek-
toniske løsninger. Detaljeringen af beskrivelsen er afgrænset til fremstillingen af 
væsentlige ændringer i holdninger, forhold og beslutninger, som har været afgø-
rende for valget og formgivningen af de arkitektoniske løsninger. I særdeleshed 
vedrørende medieringen af Søndermarken som arkitektonisk kulturarv. Bagerst i 
afhandlingen findes der en oversigt over de kilder, som direkte refereres til i ana-
lysebeskrivelsen. 
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2. Case Søndermarken 

Boligforeningen Søndermarken opfattes som bevaringsværdig. Selvom bebyggelsen 
ikke officielt er klassificeret som bevaringsværdig, har hensynet til bebyggelsens arki-
tektoniske kulturarv været indvirkende på projektudviklingen. Søndermarken kan ka-
tegoriseres som en ekstrem eller atypisk case, da Søndermarkens sagsforløb har været 
meget langvarig. Sagen har sit udspring i en fejlslagen renovering i midten af 
1990’erne. Den nuværende renovering var tiltænkt byggestart i 2011, men blev i ste-
det påbegyndt primo 2018. Den lange sagsgang har blandt andet medført stor person-
udskiftning i de sagsinvolverede parter, både i kommunen, i LBF og hos rådgiverne. 
Disse omstændigheder har sandsynligvis kompliceret sagen yderligere, da der over tid 
kan skabes usikkerhed om betingelserne for tidligere trufne beslutninger. Det skyldes, 
at de implicerede personer i den tidligere beslutningstagning ikke længere er tilknyttet 
projektet, og der kan derfor opstå tvivl om betingelserne stadig er gældende eller ej, 
medmindre det er nedskrevet og overleveret meget præcist til de nye projektansvarli-
ge 417.  

Sagsforløbet har altså været usædvanligt langt, og i alt er der udarbejdet fire færdige 
projektforslag, før der kunne nås til enighed om at sende et projektforslag i udbud. 

 

  Ejer Frederiksberg Forenede Boligselskaber 

Gennemsnitlig beboeranciennitet 12,7 år 

Administrator KAB 

Følgegruppe Repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, driftspersonale og KAB 

Boligorganisationens               

projektleder/bygherrerådgiver 

Rambøll Danmark A/S 

Arkitekt- og totalrådgiver JJW Arkitekter 

Ingeniør- og underrådgiver MOE A/S  

Adresse Borgmester Fischersvej 1-3, 2-8 og Magnoliavej 70-76. 

Matrikelnumre 45d, 45dd, 45de, 45df, 45dg, 45dh, 45di, 340 og 341 Frederiksberg 

Antal boliger 5 bygninger med hver 15 etager, i alt 434 lejemål 

Antal kvm  Ca.  40.000 kvm brutto 

Renoveringen omfatter Klimaskærm, indgangspartier, fællesarealer, miljøarbejder, fornyelse af 
installation og etablering af ventilation 

Omfang af facaderenovering 17.000 kvm facade og i alt 3.500 vinduer 

Udgivelser der beskriver  

projektet 

Witraz Arkitekter (Red.): Almene boliger med fremtid. Fremtidssikring af 
almene boliger. Landsbyggefonden, 2006. 

Arkitema (Red.): At fremtidssikre almene boliger fra 50'erne - idékatalog 
på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden, 2005. 

Tabel 14. Søndermarken casedata. 

                                                      
417 Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 
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Figur 37. Bebyggelsen Søndermarken er markeret med rød prikket linje. På bebyggelsens areal ses i ne-
derste højre hjørne det nyligt opførte plejecenter. Underlagsfoto er fra Google Earth. 

Boligbebyggelsen Søndermarken ligger i Frederiksberg kommune på en aflang grund 
afgrænset af S-togbanen (Klampenborg/Ballerup) mod vest og borgmester Fischers Vej 
mod Øst. Søndermarken blev opført i perioden 1950-1955 af Frederiksberg Forenede 
Boligselskaber med KABs tegnestue Dominia A/S som arkitektrådgiver. Bebyggelsen 
består af fem, dobbelte punkthuse, der hver samles omkring en trappeopgang. Byg-
ningerne er øst-vest orienterede, 15 etager høje, har kælderetager og afsluttes af 
penthouseboliger. Kun én af bebyggelsens fem punkthuse ligger på den anden side af 
Borgmester Fischers Vej, helt op til Roskildevej, der afgrænser grunden mod nord (se 
figur 37). Til denne er en tilbygning med et supermarked i stueetagen, et kvarterhus 
og selskabslokaler for beboerne på 1. sal.  

Mod syd afgrænses grunden af Magnoliavej og tilstødende villaer, mens der på de 
øvrige sider er en blandet typologi af punkthuse, karrébebyggelse, og en kirkegård. I 
det sydøstlige hjørne støder bebyggelsen op til Solmarken, ejendommens daginstituti-
on. Langs med Borgmester Fischer Vej er der ankomst til en større parkeringsplads og 
en mindre vejføring på bygningernes østside. Mod vest findes der et aflangt, græsbe-
vokset opholdsareal med befæstet sti, legeområde og træer. Grunden har en boldbane 
mod sydøst. På den nordøstlige del af grunden var der oprindeligt 51 garager til be-
byggelsen, men de blev revet ned i forbindelse med opførelsen et plejecenter.  

I alt er der 434 lejligheder med 2-8 værelser, alle er elevatorbetjente. Der er i alt 11 
erhvervslejemål i Søndermarken samt fællesvaskerier. 

Oprindeligt havde hver lejlighed en åben altan støbt i beton med integreret blomster-
kasse i forbindelse med stuevinduet, hvorved der opstod et altan/karnapparti. I dag er 
altanerne inddækkede med glas. På nord- og sydgavlene er gennemgående karnap-
bånd fra 1-14 etage.  
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Brystningerne på altaner og karnapper er pudset, isoleret med træbeton og afsluttes 
inderst med beton 418. Vinduerne er hvide eller turkise, nyere træ/alu-vinduer.  

Opgangene består af et gennemgående ankomstrum i stueetagen, hvorfra man kan 
tage elevator eller trapper til lejlighederne. Elevatorforrummet og trapperummet ad-
skilles på de enkelte etager af en sluse, der kun er afskærmet til det fri med åbne git-
terværk. Bygningernes interiør beskrives ikke nærmere, da renoveringen af Sønder-
marken ikke medfører væsentlige udskiftninger af overflader eller ændringer i lejlig-
hedsplanerne.  

Søndermarkens facader er beklædt med hvide og grå betonfliser; hvide, glatte og af-
lange betonfliser udgør smalle, vandrette og lodrette bånd, der opdeler de høje byg-
ninger i felter svarende til størrelserne på de bagvedliggende rum, mens de rum-store 
felter underdeles af mindre grå, strukturerede betonfliser på ca. 40 x 50 cm. Bygnin-
gerne står på betonsokler, der ikke er flisebeklædte. Soklerne optager det lette fald på 
grunden. Opadtil afsluttes bygningerne af de let tilbagetrukne penthouselejligheder. 
Disse lejligheder har egen tagterrasse og afsluttes med et tagpapbeklædt, let skrånen-
de tag, der ikke kan ses fra gadeniveau (se foto 31). 

                                                      
418 JJW Arkitekter, “Søndermarken. Projektforslag IV - Beskrivelse”, 03 2016, 14. 

Foto 31. Søndermarken eksisterende forhold 
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Søndermarken er opført med 100mm betonvægge (150mm i gavlene) og betonetage-
dæk støbt på stedet med skivevirkning i tvær- og ydervægge. Betonvæggene blev støbt 
op ad facadens præfabrikerede blokke bestående af 40 mm betonfliser støbt vådt-i-
vådt med 150 mm lecabeton. De præfabrikerede blokke blev placeret i holdere på 
byggepladsen, fuget sammen og isat bindere, hvorefter de bærende indervægge blev 
støbt sammen med facadeblokkene ved glideforskalling (se figur 38). Det bærende 
system er dermed et plade/plade-system med bærende skillevægge. Isoleringen består 
af leca- og træbeton samt kork i små mængder.  

  

 

Kun én af de fem blokke (blok III) er opført med en lidt anden type facadekonstruktion, 
da facadefliserne her ikke er hæftet med indstøbte kobberbindere; i stedet er fliserne 
boltet fast med synlige ankre. Denne bygning stod færdig som den første i 1952, og er, 
modsat de øvrige, opført med 40mm facadeflise i beton med en bagstøbning af 160 
mm klinkerbeton, der blev faststøbt i den på stedet, støbte jernbetonvæg. Kort efter 
opførelsen opstod der svindrevner i klinkerbetonen og dermed fare for, at fliserne 
faldt af facaden. Facadeblokproduktionen blev derfor ændret, og man indførte brugen 
af kobberbindere i resten af bebyggelsen419.  Det førte til at hver enkelt flise i 1973 
blev boltet fast til jernbetonvæggen (se foto 32) efter alternative overvejelser om 
eksempelvis et wiresystem, der skulle sikre mod flisenedstyrtning 420. 

                                                      
419 Mogens J. Pedersen: “Redegørelse for sagsforløb omkring løsnede facadefliser samt sikring af disse”, 
Frederiksberg Kommunes digitale sagsarkiv, dateret 3. maj 1974. 
420 Ifølge en redegørelse om fliseproblematikken fremsendt til Frederiksberg Rådhus, Teknisk Direktorat 
fra KAB i 1974, fremgår det at det samme problem sås på KABs første bygning på Bellahøj, hvorfor udgif-
ten til ingeniørundersøgelsen fordeles med 2/3 til Søndermarken og 1/3 til Bellahøj. 

Figur 38. Søndermarken. Tegning af oprindelig facadekonstruktion samt foto fra opførelsen. Tegningen er 
hentet i Frederiksberg Kommunes digitale tegningsarkiv. Foto © Frederiksberg Stadsarkiv. 
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Foto 32. Søndermarken Blok III, 2015. Blok III stod færdig som den første blok i 1953, det viste sig dog at 
facadekonstruktionen ikke var solid nok, og alle betonfliserne måtte boltes fast. I dag er de mange bolte 
på den ene blok en påmindelse om datidens eksperimenterende byggeteknik, som blev modificeret i takt 
med, at byggeriet skred frem. 

 

Sagsforløbet 

Renoveringen af Søndermarken består af fire hovedelementer: a) facaderenovering 
(klimaskærm), b) renovering af indgangspartier og fælles adgangsarealer, c) miljøar-
bejder, hvilket vil sige forbedring af udearealer, samt d) fornyelse af installationer. 
Arbejder omfatter: 

a) Facadedelen omfatter efterisolering, ny facadebeklædning, nye vinduer, nye 
karnapper og altaninddækninger. Udskiftning af tagdækning, tagkonstruktion 
og taghætter. Nyt tagafvandingssystem med diverse følgearbejder samt efter-
isolering af penthouseetagerne og ombygning af penthousealtaner. 

b) Renovering og ombygning af parterretager, indgangspartier, luftsluser. Om-
bygningen af parterreetagerne omfatter åbning af facaderne med større glas-
partier, så der bliver mulighed for at se hele vejen igennem bygningen for at 
øge tryghedsfornemmelsen. Flest mulige lejligheder ønskes gjort tilgængelige 
via de fælles ankomstarealer, der bygges imidlertid ikke om efter tilgængelig-
hedsanvisningerne i lejlighederne indre. Kældertrapper nedrives og nye op-
bygges, ligesom der udføres mindre ombygninger i kældre og kældervæggene 
efterisoleres. 
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c) Landskabsarbejderne omfatter forbedringer af friarealer og en eksisterende 
varmecentral ved blok V nedrives 

d) Udskiftning af elinstallationer i kældre og nye elevatorer, belysning i opgange, 
udskiftning af vand- og afløbsinstallationer, kloakrenovering, renovering af 
varmesystem i fællesarealer, etablering af skraldesug, etablering af ventilation 
samt diverse følgearbejder. 

 

Den nuværende renoveringssag begyndte for mere end ti år siden, men har egentlig 
sit udspring i en fejlslagen renovering i 1990’erne (se tabel 15).  

 

1991-92 Udskiftning af vinduer og inddækning af altaner med glas. 

1996 De vandrette hvide betonbånd blev udskiftet til en tynd fiberbetonskal med bagvedliggen-
de mineraluld 

2005 Rambøll laver rapporten "Vurdering af klimaskærm" for FFB 

2007  Ansøgning og helhedsplan udarbejdet af Rambøll til LBF 

2008 Helhedsplan indsendes til LBF 

LBF anbefaler at der afholdes en arkitektkonkurrence 

LBF-besigtigelse 

2009  Arkitektkonkurrence og udpegning af JJW Arkitekter som vinder af totalrådgivning 

2010 Afsætningsbrev fra LBF 

Boligorganisationen godkender helhedsplan, finansiering og huslejestigning 

2011 Boligforeningen godkender helhedsplan, finansiering og huslejestigning 

Frederiksberg Kommune godkender Skema A 

Ansøgning om akutafhjælpning af problemer omkring elevatorer 

LBF giver tilsagn om ydelsesstøtte 

2012 Revideret ansøgning sendes til LBF 

LBF giver endeligt tilsagn 

Miljøundersøgelsesrapport 

2013 Revideret Miljøundersøgelsesrapport 

PCB kortlægningsrapport 

2014 Revideret helhedsplan til Skema A godkendelse (ad to omgange) 

Undersøgelse af miljøskadelige stoffer i varmecentral 

Projektgranskning af ekstern rådgiver 

2015 Undersøgelse af miljøskadelige stoffer i bygningerne 

Mock-up 

2016 Godkendelse af projektforslag IV 

Revideret byggeandragende til Frederiksberg Kommune 

Hovedprojektering påbegyndes 

2017 Udbud  

Tabel 15. Opsummeret sagsforløb i Søndermarken  
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Allerede i 2007 blev den første forespørgsel om godkendelse af en helhedsplan for 
renoveringen af Søndermarken indsendt til LBF. Helhedsplanen var udarbejdet af 
Rambøll, og de byggetekniske undersøgelser dokumenterede problemer med skimmel-
svamp grundet den ringe isolering i bebyggelsen, men ligeledes grundet kuldebroer og 
vandindtrængning gennem facaderne ved altan/karnapper. Endvidere er der beton-
skader i den eksisterende konstruktion, og installationerne i bebyggelsen er nedslidte. 
Bebyggelsen er opført med naturligt ventilationssystem i form af ventilationskanaler 
fra hver lejlighed til tag. I helhedsplanen fremgik det endvidere, at der er problemati-
ske svage sammenbygninger af hovedkonstruktionerne ved vinduer/karnapperne.  

I 1991-92 blev facaderne renoveret, men bebyggelsen har siden alligevel haft proble-
mer med utætheder og indtrængen af vand, primært omkring vinduerne i al-
tan/karnappen, hvilket trods flere forsøg ikke har kunnet afhjælpes 421. Facaderenove-
ringen i 1990’erne bestod i udskiftning af vinduer samt glasinddækning af altaner 422. I 
byggesagsdokumenterne fra renoveringen i starten af 90’erne nævnes ikke overvejel-
ser omkring hensyn til de eksisterende bygningers arkitektoniske kulturarvsværdier i 
forbindelse med beskrivelse eller godkendelse af renoveringen og dens elementer423.  

Efter renoveringen i 90’erne var årsagerne til utæthederne ikke afhjulpet. Herefter 
blev der udført nye facaderenoveringstiltag for at afhjælpe den første renovering. 
Resultatet blev en udskiftning af de eksisterende vandrette, hvide betonbånd med nye 
i fiberbeton udstyret med vandnæser og bagvedliggende vandtæt membran og 75 mm 
isolering. Man fjernede dermed de eksisterende vandrette, hvide betonfliser og den 
her bagvedliggende klinkerbeton. I modsætning til den tidligere sag var hensynet til 
den eksisterende arkitektur, ifølge en midtvejsrapport om projektet udført af rådgi-
verne i 1996, et emne primært ud fra visuelle overvejelser: 

”Det er endvidere en del af opgaven at sikre en æstetisk forsvarlig løsning un-
der hensyntagen til bebyggelsens arkitektonisk og historiske betydning. Løs-
ninger skal således være enten noget nær "udseendemæssigt neutrale" eller 
udformes på en måde, der er i harmoni med det bygningsmæssige udtryk. Det 
bemærkes i øvrigt, at en egentlig facadeinddækning, der effektivt ville kunne 
løse problemet og samtidig fremtidssikre bygningerne med hensyn til varme-
komfort, i første omgang er stillet i bero, idet anlægsudgifterne skønnes at 
andrage 60-70 millioner.” 424 

                                                      
421 Mari Brandi og Maja Wadum, “Rambøll Notat Søndermarken - Vinduer”, 2. september 2015. 
422 Renoveringen i 1991-92 formår som beskrevet ikke at løse problemer med vandindtrængen, og sagen 
endte i Voldgiftsnævnet i 1993. I skønserklæringen fra den 22. september 1994 blev det konkluderet, at 
der var tale om projekteringsfejl. 
423 KAB, “Frederiksberg Forenede Boligselskaber Afdeling Søndermarken - Renovering af betonfacader.”, 
25. februar 1998. 
424 Domus Arkitekter A/S, “SØNDERMARKEN Forsøgsprojekt vedr. facaderenovering. Midtvejsrapport.”, 
juni 1996, 2.  
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Af samme midtvejsrapport fremgår det også, at løsningens karakter af samme årsag er 
drøftet med den daværende stadsarkitekt for Frederiksberg Kommune, som godkendte 
løsningen med de nye vandrette betonbånd med vandnæser, der beskrives som: 

”…at være den udseendemæssigt mest neutrale, der kan tænkes, idet der 
principielt kun arbejdes med et nyt facadeelement [fiberbeton], der indfarves 
og således bringes tæt på de eksisterende betonelementer. Dog vil der kastes 
en mindre skygge på facaden fra de indstøbte vandnæser, ligesom fiberbeto-
nen med tiden sandsynligvis vil patinere lidt anderledes end den eksisterende 
beton, særligt på vandnæsernes overside.” 425 

I 2009 vandt JJW Arkitekter en indbudt konkurrence om totalrådgivning og udførelse 
af det aktuelle renoveringsprojekt. I udbudsmaterialet stod ønskerne til den arkitekto-
niske løsning beskrevet som følger: 

”Der ønskes en kortfattet skriftlig formuleret redegørelse for, hvorledes total-
rådgivningsgruppen påregner at løse opgaven med renovering af betonfaca-
derne. Der ønskes IKKE tegningsmateriale, men udelukkende en skriftlig rede-
gørelse for intentionerne bag den arkitektoniske løsning. Det er af stor vigtig-
hed, at facaderne behandles på en arkitektonisk forsvarlig måde, da der er tale 
om bygninger, der er præmieret af Frederiksberg Kommune for god arkitek-
tur.” 426 

Der var altså på én gang en bevidsthed om, at den arkitektoniske bearbejdning af fa-
caderne var vigtig, og rådgivernes forslag hertil var væsentligt i forholdt til at vinde 
konkurrencen, uden at de dog måtte bearbejde en sådan løsning illustrativt. Boligfor-
eningens forventning til det kommende samarbejde og renoveringsprojektet var i 2009 
i øvrigt, at information skulle deles i tilstrækkeligt omfang, samt at tidsplanen og bud-
gettet overholdtes 427. Derudover ønskedes mindst mulig gene for beboere, lavest mu-
lig huslejeforøgelse samt energioptimerende og bæredygtige løsninger. Boligforenin-
gen pointerede, at kommunen skulle inddrages tidligt i en dialog om husenes udform-
ning og ønskede, at bygningernes oprindelige struktur skulle respekteres. Der var ikke 
ønsker om ekstraordinær brugerinddragelse, men beboerdemokratiet skulle varetages 
af en følgegruppe og afdelingsbestyrelsen indtil nødvendige afstemninger skulle fore-
tages.  

                                                      
425 Domus Arkitekter A/S, “SØNDERMARKEN Forsøgsprojekt vedr. facaderenovering. Midtvejsrapport.”, 
juni 1996, 2. 
426 KAB. “UDBUDSMATERIALE vedrørende TOTALRÅDGIVNING”. 12. juni 2009.  
427 JJW Arkitekter. “REFERAT / BYGHERREMØDE / NR. 1”. Frederiksberg Kommune, 26. januar 2009. 
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Da projektet endelig bliver skema A godkendt af LBF d. 27. juni 2011, forelå der ikke et 
endeligt arkitektprojekt på løsning af facader, valg af materialer med videre. I til-
sagnsbrevet fra LBF står:  

”… bygningerne rummer en betydende kvalitet og har et stort bevaringspoten-
tiale. Derfor bør et tilsagn betinges af et tilfredsstillende arkitektforslag, som 
bør være nøgternt og enkelt. Husene bør i videst mulig grad ”føres tilbage” til 
den oprindelige kvalitet.” 428 

Der var fra LBFs side således opmærksomhed omkring, at bygningerne skulle bevares 
og betingelsen for tilsagnet var, at det oprindelige byggeris værdier blev opretholdt 
uden dog, at der forelå et endeligt løsningsforslag på, hvordan det kunne gøres.  

Siden kommunen blev aktivt involveret i selve facadeløsningen i 2011 har stadsarkitek-
ten også stillet krav til den arkitektoniske løsning af facaden ved møder og besigtigel-
ser. Men renoveringen af Søndermarken havde stor bevågenhed fra stadsarkitekten i 
Frederiksberg Kommune endnu tidligere, i forbindelse med en større lokalplanssats-
ning. Ifølge stadsarkitekten skyldtes interessen i projektet, udover bebyggelsens beva-
ringsværdighed, dens beliggenhed i den bymæssige kontekst tæt på Nordens Plads: 

Den [renoveringssagen] har stor bevågenhed af to grunde. For det første, det 
er et stort, markant byggeri på Frederiksberg, der er arkitektonisk markant for 
sin tid. For det andet, er der politisk bevågenhed omkring området ved Nor-
dens Plads, da det er et svært område. Det har derfor været opgaven at opgra-
dere området, ikke kun i forhold til Søndermarkens facadearkitektur, men by-
rumsmæssigt at finde ud af hvordan kan det fungere bedre. 429 

I Frederiksbergs Kommunes lokalplan for området fra 2010 blev en del af Søndermar-
kens udearealer udlagt til opførelse af et plejecenter samt en ny offentlig, grøn cykel-
sti 430. Der blev også arbejdet på en eventuel ny mulighed for at krydse S-togslinjen for 
at binde områderne bedre sammen.  

Søndermarken er underlagt 19 servitutter 431, hvoraf flere indgår i det endelige skøde 
på bebyggelsen fra 1953. Den vigtigste servitut i forbindelse med nærværende under-
søgelse er XIId, der stadfæster, at Frederiksberg Kommune skal godkende enhver be-
byggelse på grunden 432. I dag håndhæver Frederiksberg Kommune denne stadfæstede 
ret til at godkende, og dermed til at kunne afvise, planlagte ændringer af enhver byg-
ningsmæssig art på grunden. Endvidere overdrager skødet lejen og dermed brugen af 
flere arealer i forbindelse med opførelsen af Søndermarken til boligforeningen. Kom-
munen lejede selv på daværende tidspunkt arealerne af det dengang eksisterende 

                                                      
428 Landsbyggefonden. ”INDSTILLING. Opretning mv. i Frederiksberg Forenede Bs., afd. 3106-2/005 Søn-
dermarken på Frederiksberg. 27. juni 2011. 
429 Interview med Claus Sivager, Stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune. 
430 Frederiksberg Kommune, “Lokalplan nr. 165 for et område ved Borgmester Fischers Vej” (Frederiksberg 
Kommune Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen, 2010). 
431 JJW Arkitekter. “Søndermarken. Projektforslag IV - Beskrivelse”, 03 2016. 
432 Frederiksberg Kommunes økonomiske forvaltning. “Endeligt Skøde”, 12. februar 1953. 



 
 

281 

Generaldirektorat for Statsbanerne. Dette forhold har nu haft betydning i forbindelsen 
med opførelsen af plejeboligbebyggelsen, der som beskrevet er nyopført i det nordve-
stre hjørne af Søndermarksgrunden ud til banearealet og mod Roskildevej. 

I ”Lokalplan nr. 165 for et område ved Borgmester Fischers Vej” fra 2010 tager kom-
munen brugsretten til arealerne delvist tilbage ved at opsige Søndermarkens lejekon-
trakt og brugsret til 51 garager, som lå hvor plejeboligerne nu ligger. Lokalplanen om-
fatter herudover en kommende offentlig cykelsti på minimum 6 meters bredde ned 
gennem opholdsarealet langs Søndermarksbebyggelsens østre side. Lokalplanen vakte 
frustrationer hos beboerne i Søndermarken, og beboernes utilfredshed med den 
kommende offentlige cykelsti bag bygningerne, nedrivningen af garagerne og opførel-
sen af en ny bebyggelse på området har medført uoverensstemmelser. Ifølge beboer-
formanden har der været tale om en kamp mellem kommunen og boligforeningen: 

Den har vi jo kæmpet imod [den grønne sti]. Og vi har haft en krig med det der 
plejecenter derovre, som blev plantet på vores fællesarealer, der hvor vores 
garager lå. Nu er det jo så kommet, og det er et meget pænt hus, og vi vil godt 
have et godt samarbejde op at stå med dem [OK-Fonden og kommunen]. Og nu 
kommer det her med den grønne sti; vi kunne ikke helt finde ud af om den bli-
ver til noget eller ej. De vil ikke pille den ud af lokalplanen, men alligevel så 
kommer den ikke, siger borgmesteren. Jeg har haft møde med ham også nogle 
gange. Han lover han vil gøre alt [for at den ikke kommer] nu. Nu er han jo så 
blevet genvalgt ikke, så det håber vi jo på er rigtigt, at den så ikke kommer.433 

At kommunens byplanstrategiske overvejelser og Lokalplan nr. 165 har vakt utilfreds-
hed, fremgår også implicit i stadsarkitektens udtalelse om samme: 

Helt konkret har det været komplekst at nedbryde barrierer omkring forskellige 
ejerforhold i området, hvilket er vigtigt for at udvikle en god sag. Det er vigtigt 
at få alle aktører og grundejere i spil og få dem til at se bort fra matrikulære 
skel, som borgerne ikke har en forståelse for i den daglige brug af området. For 
at få udearealerne til at flyde rigtigt sammen, har vi fået alle til at smide løs-
ningsforslag på bordet, hvorefter der er lavet en helhedsplan for alle uderum-
mene, hvor der ikke skeles til hvem, der reelt ejer et stykke fortov eller et styk-
ke jord. Det er altså grundforudsætningen for at lave en fælles plan, at alle er 
med på det. Det er det vigtigste parameter for et projekt, at rammerne og 
grundvilkårene er til stede. Rammesætningen skal være god nok, ellers lykkes 
det ikke. Det er lykkedes omkring Søndermarken, men det har krævet flere kaf-
femøder for at holde fokus på det gode og tillidsfulde samarbejde mellem 
kommunen og boligorganisationen. Det har taget tid at få et forum op at stå, 
hvor vi kunne have en konstruktiv dialog. 434 

                                                      
433 Interview med Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken. 
434 Interview med Claus Sivager, Stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune.  
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Lokalplan nr. 165 udpeger endvidere bevaringsværdige træer og fastlægger rammerne 
for den nye brug af arealerne i forhold til bebyggelsens generelle udformning, brugs-
ret, parkering, funktion og indhold, materialer med videre 435.  

Kontroverserne omkring udearealerne præsenteres ikke i den nærværende analyse. 
Alligevel er ovenfor beskrevne sagsforløb, proces og forudsætninger væsentlige at 
ridse op, da kommunen har stillet krav om, at renoveringsprojektet skal afsætte areal 
til ”Den grønne sti” på arealet mellem blok 2 og plejecentret, samt at arealet skulle 
indgå i sammenhæng med de planer som lå for opførelsen af plejecentret. Ligesom der 
er blevet talt om muligheden for at skabe en forbindelse til arealerne vest for banelin-
jen og dermed en mere stationsnær adgang via Søndermarkens arealer 436. Kommunen 
har altså fra begyndelsen ikke kun haft interesse i Søndermarken som en arkitektonisk 
markant bebyggelse eller som arkitektonisk kulturarv. Interessen har også skyldtes, at 
bebyggelsen er led i en større byrumsstrategi og udviklingsplan omkring den nærlig-
gende Nordens Plads. Det har været en langvarig proces for boligforeningen og kom-
munen at nå til enighed om Søndermarkens rolle i kommunens løft af området, hvilket 
også har haft betydning for dialogen omkring renoveringsprojektets arkitektoniske 
løsning 437.  

Udover de mange planstrategiske og lovgivningsmæssige bindinger, der fra kommu-
nens side knyttes til Søndermarken, kommer de juridiske og regulatoriske krav, som 
stilles af LBF.  

En grundlæggende udfordring for renoveringen af Søndermarken, som heller ikke be-
handles yderligere i nærværende analyse, er, at projektet fik tilsagn om renoverings-
støtte på et utilstrækkeligt grundlag. Det har betydet, at der fra begyndelsen har væ-
ret underbudgetteret, og at man vedvarende har måtte skitsere på løsninger, som ikke 
kunne holdes indenfor budgettet. Dette er man også bevidst om i LBF: 

Det skønnes, at rådgiver har haft svært ved at levere en fornuftig løsning inden 
for økonomien. Udgangspunktet og forventningsafstemningen har været for 
dårlig. Udfordringen har dels været løsningen af facaden, dels ventilationsløs-
ningen. Kommunen [Frederiksberg Kommune] har stillet krav til den arkitekto-
niske løsning og dermed hensynet til bevaringsværdierne i den eksisterende 
bebyggelse. Tilsagnet har været givet på et mangelfuldt projektgrundlag, og 
projektet har efterfølgende døjet med økonomiske udfordringer i en svær 
grad. 438 

                                                      
435 Søndermarkbebyggelsen er endvidere omfattet af rammeområdet 2.B.B. og kommuneplantillæg nr. 11 i 
Kommuneplan 2004 samt rammeområde 2.B.11. 
436 Thorup, Christian. “Punkter fra mødet den 8. marts vedr. Søndermarken”, 14. marts 2013. 
437 Interview med henholdsvis Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW Arkitekter og Jytte Magnus, 
beboerformand, Søndermarken. 
438 Interview med Lars Holmsgaard, Funktionsleder, Landsbyggefonden. 16. februar. 2016. 
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Det konstante pres der er for at holde de økonomiske rammer i de almene renove-
ringssager har været særligt nærværende i denne sag 439, og opgaven har allerede i 
udgangspunktet været særdeles vanskelig, samtidig med at der har været stillet fordy-
rende krav fra kommunens side til formgivningen af facadeløsningen. Økonomien har 
også været en nærværende udfordring i projektudviklingsforløbet, da der er opstået 
uenigheder omkring honorering af den ekstra lange sagsgang og udarbejdelsen af de 
mange projektforslag 440. 

 

Værdisætningen af Søndermarken som arkitektonisk kulturarv 

Søndermarken er opført samtidig med Bellahøjbebyggelsen, og de to bebyggelser 
minder om hinanden typologisk og i facadeudtrykket. SABs punkthuse på Bellahøj er 
opført i samme byggeteknik og med samme facadeudtryk som Søndermarkens. De er 
også opført næsten samtidigt og med samme tegnestue bag opførelsen, hvilket LBF 
havde for øje ved deres indstilling til Skema A godkendelsen i 2011 441. Renoveringen af 
Søndermarken blev igangsat før Bellahøjprojektet på et tidspunkt, hvor Bellahøjhusene 
endnu ikke havde fået den store kulturarvsbevågenhed, der kom i kølvandet på fred-
ningsindstillingen i 2013. Både Søndermarken og Bellahøjhusene anses som arkitekto-
nisk kulturarv, da de er tidlige eksempler på en boligpolitisk bestræbelse om at indu-
strialisere og nytænke boligbyggeriet442. Denne opfattelse fremgår også af et internt 
notat fra LBF dateret i 2007 samt fra interviews med stadsarkitekten og arkitektrådgi-
veren på renoveringssagen. Søndermarken er imidlertid ikke SAVE-registreret og der-
med ikke klassificeret som bevaringsværdig i det officielle registreringssystem Fredede 
og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) 443. Der er heller ikke lavet en egentlig officiel 
værdisætning af Søndermarkens arkitektoniske kulturarvsværdier i henhold til de tre 
officielt sanktionerede værdisæt: miljømæssig, kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. 
Men i rapporten Nye udfordringer for det almene boligbyggeri udgivet af LBF i 2014 
beskrives Søndermarken som bevaringsværdig: 

”Husene var højhuse – i sig selv en sjældenhed i København, de havde eleva-
tor, gode lysforhold og fine uderum. Det var her det arbejdende folk kunne bo 
i lys og luft og føle sig som en del af fremtiden. Bygningernes placering i dansk 
bolighistorie og deres i øvrigt fine arkitektoniske kvaliteter gør dem i dag be-
varingsværdige, hvilket er en udfordring for en effektiv løsning på de nuvæ-
rende problemer.” 444 

                                                      
439 JJW Arkitekter, & Moe & Brødsgaard. ”SØNDERMARKEN. KAB/Frederiksberg Forenede Boligselskaber. 
Totalrådgiver-tilbud”. Uden dato 
440 Interview med Jytte Magnus, Beboerformand, Søndermarken, 23. november 2017. 
441 Landsbyggefonden. ”INDSTILLING. Opretning mv. i Frederiksberg Forenede Bs., afd. 3106-2/005 Søn-
dermarken på Frederiksberg. 27. juni 2011. 
442 Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri, 36. 
443 På SLKS hjemmeside www.kulturarv.dk/fbb/index kan man slå alle fredede og bevaringsværdige byg-
ninger og deres klassificeringer op. 
444 Arkitema Architects, Nye udfordringer for det almene boligbyggeri, 36. 
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Men som beskrevet ovenfor var det ikke Søndermarken som arkitektonisk kulturarv, 
der var fokus på i udbudsmaterialet til totalrådgiverkonkurrencen i 2009. Fra boligfor-
eningen og boligorganisationens side var der indledningsvist primært opmærksomhed 
på Søndermarkens udpegning som en arkitektonisk markant bebyggelse af Frederiks-
berg Kommune. Udgangspunktet for konkurrencen var således de arkitektoniske kvali-
teter og de bindinger, som de kunne afstedkomme, men ikke de arkitektoniske kultur-
arvsværdier, som bebyggelsen kunne tillægges. Ved opstartsmødet mellem bygherre-
parten og rådgiverne blev det pointeret, at rådgivergruppen vandt konkurrencen, fordi 
konkurrenceprojektet 445 var mest realistisk og ”tog hensyn til husets oprindelige struk-
tur” 446. Det var da netop også strukturen og det industrielle rationale bag Søndermar-
ken, som rådgivergruppen fandt af særlig værdi i det eksisterende byggeri snarere end 
selve betonfacadernes materialitet og komposition, selvom disse kan siges at vidne om 
bebyggelsen som led i en større boligpolitisk, arkitekturhistorisk og samfundsmæssig 
udvikling. I totalrådgivertilbuddet, som vandt konkurrencens om renoveringsprojektet, 
hedder det: 

”Tiden huset er opført i, var præget af den tiltagende industrialisering af byg-
geriet. De store enheder og den nye, mere rationelle produktionsform, æn-
drede arkitekturens udtryk i retning af det materialemæssigt og udtryksmæs-
sigt mere forenklede. Bebyggelsen er opført kort efter Bellahøjhusene, men er 
med sine i alt 15 etager væsentlig højere og fremtræder med de 2 x 5 punkt-
huse som et landmark, når man færdes omkring Roskildevej på Frederiksberg 
− et dansk eksempel på Corbusiers idé om at koncentrere bebyggelsen i høje 
punkthuse og derved friholde størst mulige arealer for bebyggelse. Sønder-
marken er et fint eksempel på tidens anvendelse af beton som byggemateria-
le. “Facade-stenene” giver relief til facaden, farveforskellen adskiller stuernes 
placering i forhold til de øvrige rum, og de vandrette og lodrette betonbånd 
giver et indtryk af husets dimensioner/rumopdeling helt ude i facaden.”447 

I en skematisk oversigt, over hvordan arbejderne pr. august 2012 afviger fra helheds-
planen fra 2007, fremhæves nu forventningen til, at Søndermarkens oprindelige arki-
tektoniske kvaliteter bevares:  

“Bebyggelsen er af høj arkitektonisk kvalitet og er et landmark på Frederiks-
berg. Der vil blive stillet krav om at fastholde husenes oprindelige arkitektoni-
ske kvaliteter, herunder facadens udtryk og feltopdeling. Husene er præmie-
rede i forbindelse med deres opførelse, og har derfor myndighedernes bevå-
genhed i bevarende øjemed.” 448  

                                                      
445 Rådgivergruppen havde inkluderet tegninger i konkurrencematerialet på trods af, at dette blev frabedt 
i udbudsmaterialet. 
446 JJW Arkitekter. “REFERAT / BYGHERREMØDE / NR. 1”. 26. oktober 2009. 
447 JJW Arkitekter, & Moe & Brødsgaard. ”SØNDERMARKEN. KAB/Frederiksberg Forenede Boligselskaber. 
Totalrådgiver-tilbud”. Uden dato. S. 3. 
448 Oversigten er vedlagt som bilag til Følgegruppemøde nr. 58. 
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Ifølge et mødenotat fra 2013 ønsker kommunen, at denne arkitektoniske kvalitet vare-
tages igennem løsninger, der sikrer ”sammenhæng og helhed” mellem Søndermarken 
og det nyligt opførte plejecenter i planlægningen af friarealerne 449.  

I helhedsplanen som sendes til LBF i 2014 med Projektforslag III½ beskrives de eksiste-
rende facaders udtryk som karakteristisk i kraft af de lyse og grå betonelementer, som 
opdeler facaden i mindre enheder og fremhæver horisontale og vertikale linjer. Dette 
er en arkitektonisk kvalitet, som man ønsker at genskabe 450. 

Selve værdisætningen af Søndermarken har altså ændret karakter igennem det lange 
projektforløb. Denne ændring i værdiforståelse og -tilskrivning skyldes, at det er for-
skellige aktører som værdisætter, men også at der er kommet et øget fokus på de 
almene boliger som arkitektonisk kulturarv siden 2005. I særdeleshed er der kommet 
en opmærksomhed på de tidlige industrialiserede byggerier i kraft af fredningsforsla-
get angående den sammenlignelige Bellahøjbebyggelse.   

Søndermarken blev indledningsvist værdsat som et arkitektonisk markant byggeri. Der 
kom senere også fokus på bebyggelsen, som en repræsentant for datidens ambitioner 
og idealer, og i 2014 omtales bebyggelsen direkte som bevaringsværdig i kraft af det, 
som kan kaldes både den kulturhistoriske og den arkitektoniske betydning. Så selvom 
Søndermarken ikke officielt er klassificeret i FFB eller er SAVE-registreret, er der en 
udbredt enighed mellem de projektimplicerede parter om, at bebyggelsen er en væ-
sentlig og bevaringsværdi repræsentant for de tidlige industrialiserede almene bolig-
bebyggelser opført efter modernistisk forlæg. Ligesom der er enighed om, at denne 
opfattelse bør spille en rolle i renoveringsprojektet. 

 

Facadekontrovers 

Kontroversen om formgivningen af de nye facader i Søndermarken, og især hvilke 
egenskaber de skal have teknisk, funktionelt, økonomiske og oplevelsesmæssigt, har 
taget lang tid at løse. Facadekontroversen har strakt sig over flere år og alle de be-
slutningsdygtige parter, beboerrepræsentanterne og deres rådgivere har haft menin-
ger om sagen. Først efter opførelsen af en facade mock-up, en prøvelejlighed, samt en 
efterfølgende evaluering og samtaler mellem alle parter, er man nået frem til en løs-
ning. Løsningen beskrives i det godkendte projektforslag IV, der også blev sendt i ud-
bud i midten af 2017: 

”Hovedgrebet i facaderenoveringen er at fastholde facadernes geometri og 
materialitet, ikke for at lave en nøjagtig kopi af den eksisterende facade – hu-
set udvides pga. efterisolering med ca. 33 cm i alle retninger – men for at be-
vare facadernes oprindelige arkitektoniske idé i bredeste forstand.” 451  

                                                      
449 JJW Arkitekter, “Notat/intern. 88. Vedr. ref. af møde med Stadsarkitekten”. 20130206. 
450 KAB-bolig, “Søndermarken. Projektforslag III½ - Beskrivelse.”, 20. maj 2014. 
451 JJW Arkitekter, “Søndermarken. Projektforslag IV - Beskrivelse”.  
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Denne formulering og vision er resultatet af en langstrakt proces og forhandlinger 
sagsparter og kommune imellem, en forhandling, der kan aflæses i de tidligere pro-
jektforslag, mødereferater og notater. Den endelige løsning indebærer konstruktionen 
af en ny facade bestående af fiberbetonelementer monteret på et let stålophæng-
ningssystem, der fæstnes i den eksisterende bærende betonkonstruktion og udenpå 
den eksisterende facade. Den nye konstruktion isoleres med 250 mm mineraluld; i 
konstruktionen er vindspærreplader og hulrum til regulering af fugt, ventilation, vind-
tryk og -træk, hvorved der opnås en isoleringsevne i henhold til bygningsreglementet.  

Helt konkret fjernes de vandrette, hvide betonbånd fra 1996, og der monteres monta-
geprofiler på det bagvedliggende etagedæk, hulrummet isoleres, hvorefter der monte-
res lodrette, bærende stålprofiler med løsholter imellem udenpå de originale betonfli-
ser. Konstruktionen består endvidere af isolering og vindspærre, slutteligt påsættes 
hatprofiler, og herpå hænges de nye betonfliser (se figur 39). Facadekonstruktionen 
nødvendiggør også nye vinduesinddækninger omkring de nye vinduer. De væsentligste 
visuelle forskelle i forhold til den originale facade bliver forøgelsen af bygningernes 
dimensioner i bredden, samt at fugerne mellem fliser fremover vil være åbne og ikke 
af mørtel.  

Med denne løsning øges bygningernes bredder som følge af efterisoleringen. Vindues-
åbningerne i stuer og gavlkarnapper øges i højden for at få mere lys ind igennem den 
nu dybere facade. De øgede dimensioner har endvidere betydning for tilpasning, apte-
ring og løsninger generelt.  

Figur 39. Opbygning af Søndermarkens nye facade. Længst til højre ses den eksisterende facade og længst til venstre den færdige 
facade. De vandrette, hvide betonbånd fra 1996 fjernes, der monteres montageprofiler på det bagvedliggende etagedæk, hulrummet 
isoleres, hvorefter der monteres lodrette, bærende stålprofiler med løsholter imellem udenpå de originale betonfliser. Herefter 
isoleres, monteres vindspærre og endeligt påsættes hatprofiler, og herpå hænges de nye betonfliser. © JJW Arkitekter. 
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Indvendigt vil de dybe vindueslysninger afsløre ændringen i facaden, mens altanens 
dybde vil være en smule større efter renoveringen. Ikke mindst skulle indeklimaet 
gerne ændres væsentligt. Trods de øgede bygningsbredder lægges stor vægt på at 
bibeholde den komposition af lodrette og vandrette felter, der ses i den eksisterende 
facade: 

”Uden på isoleringen reetableres de karakteristiske bånd, der opdeler faca-
derne i store felter, samtidig med at de nye facadefliser imellem båndene ska-
ber et spil i fladerne. Hvor den eksisterende overgang mellem facadefliserne 
er en lys fuge i niveau med flisen, bliver den nye overgang en skyggenot. Dette 
vil skabe en smule mere synligt ternet mønster, men det vil være i tråd med 
den oprindelige arkitekturs store felter af lyse bånd og små felter af fliser.” 452 

Også farvesætningen og overfladestrukturen på de nye fiberbetonfliser har været nøje 
afprøvet og diskuteret, og det fremhæves i projektforslaget, at det ikke er meningen 
at imitere den eksisterende facade, men at ”lægge sig i nærheden af den” 453. Både 
farver og struktur skal godkendes af følgegruppen, men målsætningen for de grå faca-
defliser lyder:  

”Overfladen støbes af cement med tilslag, der giver fliserne en farve, der til-
svarer en af de varmere toner af det nuværende beton på blokken. Støbefor-
men behandles med en såkaldt ’retarder’ inden støbning, der giver flisen en 
lidt ujævn støbning på toppen af stavene.” 454 

På samme måde er det bevidst valgt, at ændringen fra traditionelle mørtelfuger til 
skyggenoter ”behandles arkitektonisk i hovedprojektet” 455. Denne beskrivelse vidner 
om, at skyggenoten anses som et arkitektonisk virkemiddel, de er tænkt som en inte-
greret del af det nye facadeudtryk og dermed i formidlingen af den eksisterende faca-
des arkitektoniske værdier. Den ensartede farvetone i de fremtidige facader vil være 
karakteristisk i forhold til de nu meget forskelligt patinerede betonfliser. Endvidere 
ligges der i projektbeskrivelsen vægt på, at materialerne brugt til klimaskærmen, vin-
duer, døre med videre skal være robuste og økonomiske i drift, samt at bygningsdele 
skal kunne udskiftes hvis nødvendigt 456. Lang levetid, driftsøkonomi og fremtidigt ved-
ligehold er altså parametre, helt i tråd med LBFs regulativer, som spiller en rolle i val-
get af arkitektonisk løsning og byggeteknisk løsning samt for materialevalg. 

Før denne løsning blev godkendt af alle parter, var der helt andre løsninger på tegne-
bordet. I den første helhedsplan fra 2007 var tanken, at facaderne skulle isoleres 
og pudses efterfølgende. Denne løsning udfordrede JJW Arkitekter i deres vindende 
forslag til konkurrencen i 2009. I konkurrenceforslaget fra 2009 er b e v a r i n g s h o l d -

                                                      
452 JJW Arkitekter, 8. 
453 JJW Arkitekter. “Søndermarken. Projektforslag IV - Beskrivelse”. 29. marts 2016, 8. 
454 JJW Arkitekter, 17. 
455 JJW Arkitekter, 8. 
456 JJW Arkitekter, 13. 
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n i n g e n  bag facaderenoveringen, at det er ambitionerne og idéen bag det originale 
Søndermarken, som skal være genkendelige i den nye facade. Derfor kan selve de ori-
ginale materialer og betonfliserne udskiftes til anden type beklædning materialemæs-
sigt, ligesom der kan laves ændringer kompositorisk.  

B e v a r i n g s t i l g a n g e n  i konkurrenceforslaget var, at selve byggeprocessen i renove-
ringen skulle være bærende for det arkitektoniske udtryk457. Rådgiverne mente ikke, at 
det var hensigtsmæssigt at forsøge at ”gendigte” den eksisterende facade eller at 
omdanne Søndermarken til helt nutidige bud på højhustypologien. I stedet vurderedes 
det, at man skulle fortolke bebyggelsens ”grundessens” i en nutidig form: 

”… den [valgte bevaringstilgang] indeholder et dogme om trofasthed. Tro-
fasthed overfor den eksisterende bygning og en ærlighed overfor det, som bli-
ver tilført. Den giver samtidig mulighed for at tilføre noget arkitektonisk mer-
værdi, f.eks. omkring den inddækkede altan og karnapperne i gavlene.” 458 

Rent byggeteknisk og arkitektonisk skulle dette gennemføres ved at hugge de eksiste-
rende facadefliser og leca-betonen af ind til betonbagmuren, sådan som det gøres på 
Bellahøjhusene. Herefter skulle der efterisoleres og monteres en ny facadebeklædning 
bestående af rum-store, præfabrikerede elementer, som blev fastgjort i de eksisteren-
de bærende konstruktioner. Facadematerialet blev forslået som tegl og glas og/eller 
skifer (se figur 40).  

Efterfølgende blev der imidlertid stillet krav fra kommunen om, at den eksisterende 
facadearkitektur skulle respekteres i højere grad end det blev gjort i de første forslag 
til lette facadeløsninger og pladematerialer, der ikke var i beton 459.  

                                                      
457 JJW Arkitekter, & Moe & Brødsgaard. ”SØNDERMARKEN. KAB/Frederiksberg Forenede Boligselskaber. 
Totalrådgivertilbud” (u.å.). 
458 JJW Arkitekter og Moe & Brødsgaard, 3. 
459 JJW Arkitekter, “Notat/intern. 88. Vedr. ref. af møde med Stadsarkitekten”, 20130206. 

Figur 40. Foreslåede facadeløsninger i Moe & Brødsgaard og JJW Arkitekters vindende konkurrenceforslag 
”SØNDERMARKEN. KAB/Frederiksberg Forenede Boligselskaber Totalrådgivertilbud”, 7. © JJW Arkitekter. 
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Med kommunens krav måtte den første formulerede b e v a r i n g s t i l g a n g  ændres. 
Men det var ikke kun dette krav til udtryk og materialeholdning fra kommunens side, 
som medførte en ændring af facadeløsningen. Som beskrevet ovenfor medførte den 
eksperimenterende byggeteknik i Søndermarken, at der ved opførelsen måtte laves 
byggetekniske ændringer, hvorfor fliserne på de fire af punkthusene er opført med 
kobberbindere. Skiftet til brugen af kobberbindere viste sig at besværliggøre den ak-
tuelt planlagte nedtagning af de eksisterende fliser. Arbejdet ville være for omstænde-
ligt, larmende, tidskrævende og bekosteligt.  

Derfor måtte en anden løsning udvikles, hvor de originale fliser blev hvor de var. Der 
blev lavet en mock-up af en nye facadeløsning og en prøvelejlighed, som stod færdig i 
midten af 2015. Mock-up’en var udført med rum-store betonelementer med en over-
fladestruktur, farve og materialeholdning, der skulle ligne de oprindelige facader (se 
foto 34). Betonelementerne blev monteret på et let stålskinnesystem, som blev boret 
ind i den bærende betonkonstruktion. Efter en evaluering af mock-up’en gik man væk 
fra de rum-store elementer og over til de mindre facadefliser, der monteres enkeltvis 
på stålprofilerne.  

 

Foto 18. Søndermarken mock-up. 
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Grunden til dette skift var til dels det vilkår, at den nye facadeløsning skulle kunne 
optage den eksisterendes arkitekturs skævheder og unøjagtigheder, der findes i rigt 
mål på trods af, at byggeriet blev opført som datidens bedste forsøg på industrialise-
ret byggeri. Skævhederne ses i det eksisterende byggeri både lodret og vandret i varia-
tioner af bredden af samme facadetype samt i vinduernes placeringer. De rum-store 
elementer viste sig uhensigtsmæssige i denne forbindelse, og i stedet forventes de 
eksisterende skævheder at kunne optages af fugen mellem de nye vinduer og vind-
spærren samt af mellemrummene (skyggenoterne) imellem de nye facadefliser 460.  

Men der var også andre hensyn, som spillede ind. Først og fremmest var der en mang-
lende tiltro til det facadesystem, som mock-up’en var bygget med, både fra følgegrup-
pen og arkitektrådgiveres side 461. Der var også utilfredshed med vinduernes placering i 
facadeplanet såvel æstetisk som byggeteknisk. Der søgtes derfor nye løsninger til at 
justere det udviklede system. Blandt andet inspireret af vidensudveksling med rådgi-
verteamet på Bellahøjhusene, og efter besigtigelse af Bellahøj mock-up’en besluttede 
man at gå over til de mindre facadefliser.  

Facadekontroversen har også været influeret af et problematisk samarbejde mellem 
rådgivere og bygherregruppen 462. Endvidere har den lange sagsgang og de mange per-
sonudskiftninger næsten hele vejen rundt i projektorganisationen været en udfor-
dring. Det har skabt usikkerhed for betingelserne for tidligere aftalte præmisser for 
projektet og dets løsninger. Resultatet har været, at tidligere trufne beslutninger er 
blevet draget i tvivl senere i processen, hvorved der potentielt skabes mistillid til pro-
jektgrundlaget med fare for, at beslutningsprocessen åbnes på ny. Dette viser sig ek-
sempelvis i det forhold, at der var tidligere udførte vindtunnelforsøg, der resulterere-
de i et krav om, at særligt dimensionerede, ventilerede hulrum skulle integreres i den 
nye facadekonstruktion. Dimensioneringen af disse hulrum var blandt andet styrende 
for mock-up facadeløsningen med rum-store elementer 463. Men efter udskiftning i 
blandt andet arkitektrådgivergruppen blev denne præmis vedholdende udfordret. 
Slutteligt blev kravet om hulrumsdimensionerne reduceret, hvis antallet af skruer i 
facadekonstruktionen blev forøget 464. Dette forhold gør, at de åbne fuger mellem fli-
serne nu har en væsentlig byggeteknisk betydning, da det primært er herigennem, at 
der sikres trykudligning i de høje facader 465.  

Den vedholdende insisteren på at ændre på de byggetekniske præmisser skyldtes ikke 
kun rationelle og funktionelle overvejelser, men i høj grad også arkitektoniske overve-
jelser om brug, lysforhold og æstetik. Det var således af visuelle årsager, at stadsarki-

                                                      
460 JJW Arkitekter, “Søndermarken. Projektforslag IV - Beskrivelse”. 29. marts 2016, 19. 
461 Observation af internt møde hos JJW Arkitekter 24. november 2015, samt interview med Jytte Magnus, 
beboerformand, Søndermarken.  
462 Interview med henholdsvis Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken og Lasse Grosbøl, sagsarki-
tekt, JJW Arkitekter. 3. marts 2016. 
463 Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 
464 Observation af internt møde hos JJW Arkitekter 24. november 2015. 
465 Mock-up besigtigelse med deltagelse af stadsarkitekten (Claus Sivager) 26. maj 2015. 



 
 

291 

tekten ville have vinduerne rykket frem i murplanet 466. Fremrykningen af facadeplanet 
har konsekvens for lysningsinddækninger og sålbænke, og de eksisterende betonkar-
napbrystninger må derfor skæres ned og genskabes. Stadsarkitekten ønskede også, at 
strukturen, farven og dimensioneringen af de nye facadefliser, de hvide bånd og nye 
altanbrystninger skulle ligne de eksisterende mest muligt. Af samme årsag bakkede 
stadsarkitekten op om brugen af de mindre facadefliser. Disse æstetiske valg er i høj 
grad affødt af den b e v a r i n g s h o l d n i n g  stadsarkitekten møder Søndermarkens arki-
tektoniske kulturarvsværdier med: 

På facaderne har vi set en mock-up tidligere, der var meget byggesystemagtig 
og meget industrialiseret tænkt, hvilket var et problem, da husene ikke er 
tænkt sådan. Det seneste jeg har set, går man tilbage til en mere håndbygget 
udgave, sådan som huset også er opstået, hvilket giver mulighed for større til-
pasning på stedet til husenes skævheder. […] Der er stadig en øvelse på den 
sidste detaljering og stofligheden. Men det bud vi står med nu, er væsentlig 
bedre end den mock-up vi så for et halvt år siden, og den svarer bedre til hu-
sets præ-industrielle ånd end den fuldt industrialiserede løsning. Vi er ved være 
tæt på, men der kommer en runde mere med godkendelse af stofligheden, til-
slagene og udførelsen af betonfliserne. 467 

Alle vinduerne fra den fejlslagne 90’er renovering skal udskiftes. Grundet den nye, 
dybere facade øges vinduerne i højden for at trække mere lys ind i de nu dybere vin-
duesnicher. Opsprosningen af de nye vinduer er resultatet af fælles konsensus på bag-
grund af modstridende ønsker. Kommunen og arkitektrådgiverne foreslog en opspros-
ning som i de oprindelige vinduer, men beboerne fik i sidste ende opsprosningen til-
passet funktionelle overvejelser omkring højden af nye køkkenborde 468. Også arkitekt-
rådgiveren forklarer, hvordan også ændringen af vinduerne i 1990’erne har haft be-
tydning for valget af vinduer i dag: 

Vinduesrammernes proportionering er allerede ændret i forhold til originalen, 
der havde større vinduer med større felter, der kunne åbnes. Og dørene kunne 
åbnes ud til altanerne. Da man lavede nye vinduer i 90’erne, ændrede man vin-
duerne til indadgående vinduer fra vippevinduer. Det betød, at man måtte sæt-
te en tværsprosse på køkkenvinduerne for at kunne åbne dem hen over køk-
kenbordene, plus at man har underinddelt nogle af de større vinduesfelter. Og 
det holder vi så fast i i vores projekt, selvom det oprindelige hus var lidt skar-
pere. Men også lidt upraktisk, at man ikke kan pudse sine egne vinduer, så det 
er også på grund af funktionaliteten i vinduerne. 469 

                                                      
466 Mock-up besigtigelse med deltagelse af stadsarkitekten (Claus Sivager) 26. maj 2015. 
467 Interview med Claus Sivager, Stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune. 
468 Interview med Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken. 
469 Interview med Lasse Grosbøl, arkitekt, JJW Arkitekter. 
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I det indre medfører den øgede facadedybde, at de eksisterende, originale vindues-
plader af marmor fjernes og erstattes af hvide laminatplader. Skævhederne omkring 
vinduerne i det indre løses samtidig ved, at vinduerne monteres med en fast dybde 
kantliste, som skal kunne optage skævheder i de indre vægge.  

Her er tale om to løsninger, som peger på andre hensyn end den bevaringsmæssige 
eller hensynet til kvalitet. Udskiftningen af marmorplader til hvidt laminat, synes at 
have budgetmæssige fordele, da marmor som materiale ellers er langt mere slid-
stærkt, gedigent og mere i tråd med bygningens opførelsestidspunkt end hvidt lami-
nat. Derimod peger beslutningen om at undgå tilpasning af vindueslysningerne i de 
enkelte lejligheder, udover økonomiske hensyn også på, at det prioriteres at bruge 
mindst mulig tid i de enkelte lejligheder. I projektbeskrivelsen begrundes løsningen 
med, at man vil undgå larm og støv 470. Rimeligvis ligger der også andre hensyn til 
grund for denne løsning, eksempelvis hensynet til besværlighederne ved at få adgang 
til hundredvis af lejeboliger, hvilket kan have tids- og ressourcemæssige ulemper samt 
være anledning til konflikter mellem beboere, håndværkere, entreprenører, rådgivere 
og boligafdeling.  

 

Opsummering på facadekontroversen 

Den arkitektoniske løsning af facadekontroversen, som skal formidle de værdsatte 
arkitektoniske kulturarvsværdier i Søndermarken, er resultatet af mange forhandlin-
ger, fysiske forhold, regulatoriske og juridiske bindinger samt byggetekniske, funktio-
nelle og æstetiske valg. Efter flere års forhandlinger, kompromisser og uforudsete 
udfordringer er der nået til en midlertidig forståelse projektparterne imellem, som er 
integreret i formgivningen af den nye facadeløsning. Ikke mindst er alle de forskellige 
ønsker, behov og krav til facadens funktionalitet, bygbarhed, pris og æstetik søgt af-
stemt, så de lever op til kommunes krav til facadeløsningens p e r f o r m a t i v i t e t , som 
formidler af Søndermarkens arkitektoniske kulturarv. Løsningen af facadekontroversen 
vurderes af både arkitektrådgiverne og stadsarkitekten som værende den mest hen-
sigtsmæssige i forhold til såvel varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv som det 
visuelle og byggetekniske hensyn 471. Også beboerrepræsentanterne er tilfredse med 
den endeligt udbudte facadeløsning.  

Kortlægningen af facadekontroversen viser, at såvel værdisætningen af Søndermar-
kens arkitektoniske kulturarvsværdier som prioriteringen af, hvordan de bør tilgode-
ses, har formet sig i takt med projektudviklingen. Der har således ikke været tale om, 
at man indledningsvist klart definerede bebyggelsens bevaringsværdier, og i hvilke 
fysiske forhold de synes at komme til udtryk. Projektparterne har som udgangspunkt 
for projektet, og inden Skema A godkendelsen, heller ikke haft en samlet drøftelse af, 

                                                      
470JJW Arkitekter. “Søndermarken, Projektforslag IV, 21. 
471 Ifølge arkitektrådgiveren har beboerrepræsentanterne primært haft indflydelse på farver og materiali-
tet, da facadeløsningen i sidste ende i høj grad er formet af byggetekniske forhold samt af kommunens 
krav til detaljering. 
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hvorfor og hvordan bevaringsværdierne burde danne afsæt for de nye løsninger eller 
af deres vigtighed i forhold til ønskede optimeringer. Der er derimod tidligt italesat fra 
alle parters side, at der skulle integreres et kulturarvshensyn i projektet, men selve 
måden, hvorpå det skulle gøres, er i høj grad formet af betingelser, forudsætninger og 
udfordringer, typisk af anden karakter, som løbende har vist sig igennem projektudvik-
lingsprocessen. 

 

Altankontrovers  

Den endelige arkitektoniske bearbejdning af de nye altaner i Søndermarken er en inte-
greret del af det samlede facadeudtryk. Altankontroversen hænger i høj grad sammen 
med facadekontroversen og henholdsvis den b e v a r i n g s h o l d n i n g  og den b e v a -
r i n g s t i l g a n g , der lægger til grund for løsningen af denne. Resultatet af altankontro-
versen har sit afsæt i modstridende holdninger til altanernes vigtighed for Søndermar-
ken som arkitektonisk kulturarv, men også til den ønskede funktionalitet.  

Beboerne ønskede som udgangspunkt, at de eksisterende, inddækkede altaner helt 
skulle nedlægges og integreres med boligarealet 472. Beboerne syntes ikke, at altanerne 
var brugbare på grund af bygningernes højde, samtidig med at altanerne stod i vejen 
for en bedre udnyttelse og indretning af stuerne 473. Imidlertid skulle den enkelte be-
boer som option kunne vælge at betale for at beholde altanen. LBF ville ikke støtte 
nedlæggelse af altanerne økonomisk, da altaner anses som en forøgelse af boligkvali-
tet474, hvorfor sådan et arbejde må betales af beboerne ved huslejestigninger. En så-
dan differentieret løsning, hvor valgfrihed medfører, at nogle altankonstruktioner skal 
isoleres, brandsikres og lyddæmpes for at indgå som areal i den øvrige bolig, mens 
andre ikke skal, regnes for omstændeligt og bekosteligt at udføre 475. 

 

Kommunen, der gav tilladelse til inddækningen af altanerne i midten af 1990’erne, 
anser det i dag for uheldigt, at der ikke længere er åbne altaner i Søndermarken, ef-
tersom inddækningen har ændret det oprindelige facadeudtryk, hvor de åbne, indelig-
gende altaner gav en kompositorisk reliefvirkning. Men kommunen kan ikke omgøre 
den tidligere tilladelse og kræve en direkte tilbageførsel af bygningerne udelukkende 
på grund af arkitektoniske eller bevaringsmæssige hensyn.  

                                                      
472 Internt møde hos JJW Arkitekter om facadeløsningen, 24. november 2015. 
473 Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 
474 Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 
475 Internt møde hos JJW Arkitekter om facadeløsningen, 24. november 2015. 
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Trods at kommunen i dag synes inddækningerne er uheldige, er der i dag andre hen-
syn, som også spiller ind ifølge stadsarkitekten: 

Det andet er, hvor meget husene er ændret undervejs. Der er sket fremryknin-
ger og uheldige inddækninger, der er meget, der har ændret sig, og vi ønsker 
ikke kun at tilbageføre bygningen, men også at få hævet boligkvaliteten med 
for eksempel ventilation og bedre lysforhold. Og der er vi kommet langt. 476 

Kommunen har i stedet krævet, at de oprindelige intentioner, altså de åbne altaner, 
skal markeres i de nye facader med en fysisk reference til den oprindelige udformning. 
Selve formgivningen af denne reference har været diskuteret på møder og flere skitse-
forslag har været forelagt kommune og følgegruppe: 

Stadsarkitekten sagde jo, at vinduerne skulle ligge sådan et stykke inde på al-
tanen, fordi det skulle se ud som, der var et hul, ligesom der var før i tiden. 
Men sådan ser det jo ikke ud nu. Og den havde vi sådan lidt frem og tilbage og 
blev enige om til sidst, at vi bare kunne lave det vindue, som er i altanen, 
mørkt. Så ville det virke på den samme måde. 477 

En endelig beslutning blev mulig efter mock-up besigtigelsen i 2015, men forud for 
løsningen lå flere års arbejde. I det totalrådgivertilbud, hvor arkitektrådgiverne vandt 
konkurrencen om at udføre renoveringen, blev altanløsningen skitseret som en både-
og-løsning (se figur 41); den eksisterende, indeliggende altan, blev delvist integreret i 
boligarealet, så selve altanen blev genåbnet, men væsentlig mindre, næsten lig en 
fransk altan 478. 

 

                                                      
476 Interview med Claus Sivager, Stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune. 
477 Interview med Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken. 
478 JJW Arkitekter, & Moe & Brødsgaard, ”SØNDERMARKEN. KAB/Frederiksberg Forenede Boligselskaber. 
Totalrådgiver-tilbud”. U.å. 

Figur 41. Foreslåede altanløsninger i Moe & Brødsgaard og JJW Arkitekters vindende konkurrence-
forslag ”SØNDERMARKEN. KAB/Frederiksberg Forenede Boligselskaber Totalrådgivertilbud”, s. 6. 
© JJW Arkitekter. 
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Efter valget af arkitektrådgivere fortsattes skitseringen af altanløsningen. I maj 2013 
var der et forslag om en karnapløsning, hvor altanerne blev lukket af med en udkra-
gende karnap 479. Senere samme år præsenterede arkitektrådgiverne en ny løsning, 
hvor altanen blev inddækket med glasparti over den eksisterende brystning og i niveau 
med resten af facadeplanet. Begrundelsen for at gå væk fra karnapløsningen var dels 
byggeteknisk, dels økonomisk 480. Inddækningen skulle endvidere forsynes med et 
”pynteelement” (se figur 42), der skulle genskabe den facadekompositoriske relief-
virkning, som de oprindeligt åbne, indeliggende altaner med udkragede, indstøbte 
                                                      
479 JJW Arkitekter. “Facade løsning ved altan område iht. Projektforslag dateret 23.05.2013. 
T_A_N_X_X_5_14”. 23.05.2013. 
480 JJW Arkitekter, “NOTAT/ BYGHERRE. 130. Ændringer af facadefelt omkring indeliggende altan”, 20. 
november 2013. 

Figur 42. Øverst ses et foto af Søndermarken under opførelsen i 1950’erne. Her ses skyggevirkningen af 
de åbne altaner. © www.danskebilleder.dk. Nederst ses de tidlige forslag til et pynteelement til at marke-
re de nedlagte altaner. Illustrationer fra JJW Arkitekter. “Forslag til ny facadeløsning ved altan”, 13. no-
vember 2013. 
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Figur 43. Skitser udarbejdet af JJW. Til venstre viser skitsen skyggevirkningen omkring altaner og blom-
sterkasser inden altanerne blev inddækket i 1990’erne. Til højre viser skitsen forslaget til, hvordan den 
oprindelige skyggevirkning kan repræsenteres i den nye arkitektoniske løsning, hvor altaner inddækkes på 
ny med et let tilbagetrukket vinduesparti. På vinduesbrystningen etableres en betonkasse, som skal kaste 
skygge lig den oprindelige blomsterkasse. Illustrationen er fra dokumentet ”Forslag til ny facadeløsning 
ved altan. Søndermarken 488-010 udarbejdet af JJW Arkitekter november 2015. Illustrationen blev også 
vist i JJW Arkitekter. “Forslag til ny facadeløsning ved altan”, 13. november 2013. © JJW Arkitekter. 

blomsterkasser skabte 481. Kommunen var imidlertid ikke tilfreds med pynteelementet 
og den mere nutidige reference til den oprindelige facadearkitektur, og stillede krav 
om alternativer, der var mere lig den oprindelige facade 482. Der blev derfor lavet et nyt 
forslag (se figur 43). Den arkitektoniske og byggetekniske løsning af altankarnappen i 
den nye facade, som det kommer til udtryk i dokumentet SKITSE 01+02 – ALTANFACA-
DE fra juni 2014, er der tale om en nedprioritering af byggetekniske og funktionelle 
hensyn på grund af hensynet til bevaring. Bevaringshensynet varetages gennem en 
symbolsk gengivelse af relief- og dybdevirkningen af den oprindelige altan ved at 
trække den nye inddækning af altanen let tilbage samt ved at give vinduesrammen og 
karmen på dette parti en mørk farve 483. 

 

 

På samme refererende eller symbolske måde laves et fiberbeton brystningselement 
med en solid kasse, der illuderer den oprindelige betonbrystnings blomsterkasse. Den 
nye kasse har imidlertid ingen funktion, da den ikke er hul, og der peges fra arkitek-
tens side på, at der er risiko for tiltrækning af fugle 484. På et møde med stadsarkitek-
ten om denne løsning, ønsker stadsarkitekten at få indpasset en funktion i ”blomster-
kassen”, men godkender i øvrigt henvisningen til den tidligere altans eksistens og  

                                                      
481 JJW Arkitekter, “Forslag til ny facadeløsning ved altan”, 13. november 2013. 
482 Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 
483 JJW Arkitekter, “Skitse 01+02 - altanfacade”. 16. juni 2014. 
484 JJW Arkitekter, “Skitse 01+02 - altanfacade”. 16. juni 2014. 
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Figur 44. Illustration af den endelige facadeløsning i det endelige projektforslag IV. © JJW Arkitekter. 

dybdevirkning gennem et tilbagetrukket vindue med mørke karme og rammer 485. Be-
boerne ønsker imidlertid ikke nye blomsterkasser og i facade mock-up’en fra maj 2015 
er den nye brystning opført med en solid betonkasse, som reference til den originale 
blomsterkasse (se figur 44). Beboerne ønskede dog heller ikke at betonkassen skulle 
være for stor: 

JJW havde tegnet sådan en kæmpe altankasse, det vil sige, at man ikke kunne 
se noget, når man kiggede ud over altanen, fordi den var alt for stor. Og det 
var jo ikke en altankasse, det var bare en betonklods, det var fordi at den skul-
le se ud som om [den originale altankasse]. Så vi bad dem om at lave den smal-
lere, også så der ikke kan sidde duer på.486 

Ved mock-up besigtigelsen med stadsarkitekten i 2015, blev der nået til enighed om 
brugen af et ”funktionsløst” referenceelement, der ved sin form og skyggeeffekt skulle 
symbolisere den oprindelige blomsterkasse. Vinduespartierne skulle rykkes længere 
frem i facadeplanet, imidlertid med en lille forskel, da vinduerne, som sidder foran de 
tidligere altaner, skulle være lidt længere tilbage end de øvrige. Endvidere skulle disse 
rammer være mørke for at give en forstærket visuel effekt af et tilbagerykket felt, der 
i facadekompositionen skulle afspejle de tidligere åbne, indeliggende altaners skygge-
virkning.  

 

                                                      
485 JJW Arkitekter, “Mødereferat. Møde Frederiksberg Kommune - facadearkitektur”, 20140618. 
486 Interview med Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken.  
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Opsummering på altankontroversen 

Den endelige løsning er udtryk for et kompromis, da beboerne som option kan vælge, 
hvorvidt de vil nedlægge altanen helt eller beholde den som en inddækket altan. I og 
med at LBF ikke giver støtte til nedlæggelse af altaner, udføres dette valg for beboer-
nes egen regning. Alle altaner inddækkes, så forskellen ikke kan ses udefra. Den origi-
nale altanbrystning erstattes med en vinduesbrystning udført i beton lig originalen og 
med et integreret element, der skal kaste skygge og referere til den oprindelige blom-
sterkasse; imidlertid er det nye element, for at undgå fugle, væsentlig mindre end 
blomsterkassen var. Vinduespartiet foran altanerne får en mørkere ramme og rykkes 
let tilbage i forhold til de øvrige vinduer som beskrevet ovenfor. 

Altankontroversen bærer præg af at være forhandlet på plads ud fra meget modstrid-
ende ønsker gående fra at skulle genåbne altanerne til helt at nedlægge dem. Hvis 
beboerne vil af med altanerne, bliver det uden økonomisk støtte til dette arbejde fra 
LBF. I stedet fastholdes inddækningsløsningen, som først blev etableret i 1990’erne, 
trods LBF ikke vil støtte denne løsning. Til gengæld er den arkitektoniske udformning 
af altaninddækningen udført som en fysisk reference til de engang åbne altaner til 
trods for, at altanerne flere steder helt nedlægges. Den værdsatte ambition bag Søn-
dermarken om rationalisering og industrialisering, som projektparterne ønsker medie-
ret, udfordres af etableringen af pynteelementet og de optiske effekter, som skal illu-
dere den oprindelige reliefvirkning i facaden.  

Ligesom det også var tilfældet i facadekontroversen, har der ikke været tale om en 
egentlig værdisætningsproces forud for formgivningen af de nye altaninddækninger. 
Alligevel er der arbejdet med omhu for at få integreret et kulturarvshensyn i den nye 
løsning. Samtidig demonstrerer kortlægningen af altankontroversen, at måden, hvorpå 
hensynet til de arkitektoniske kulturarvsværdier skulle gøre sig gældende i de nye 
løsninger, har været til forhandling igennem projektudviklingsprocessen, men at selve 
løsningen i høj grad er formet af andre hensyn end bevaring i autoriseret anerkendt 
forstand, eksempelvis det individuelle hensyn til om beboerne aktuelt ønsker en altan 
eller blomsterkasser samt duesikring. 

 

Ventilationskontrovers 

LBF fremsætter gerne krav om etablering af mekanisk ventilation med varmegenvin-
ding, hvis der er problemer med indeklima. Ofte er der i sådanne tilfælde også tale om 
efterisolering, som beskrevet i afsnit Del II.A.4. I det vindende konkurrenceforslag fra 
2009 foreslog rådgivergruppen oprindeligt en løsning med decentral ventilation med 
varmegenvinding, der skulle gøre brug af de eksisterende kanaler til afkast af luft over 
tag, mens der skulle etableres friskluftindtag i facaden. Anlægget skulle skjules under 
nedhængt loft med kanaler til alle rum. Sidenhen blev der arbejdet med en central 
ventilationsløsning, der dog ikke blev fastholdt i det endelige projekt. I alle lejligheder 
etableres nu mekanisk, balanceret ventilation med varmegenvinding via varmeveksler i 
ventilationsaggregat i henhold til BR10. Ventilationen og den efterisolerede facade 
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skal sikre et bedre indeklima og forebygge skimmel, samtidig blændes alle eksisteren-
de naturlige aftræk. Ventilationen etableres som decentrale anlæg og i alle boliger, 
men ikke til alle rum 487. Ventilationsanlægget medfører nedsænkede lofter i elevator-
forrummene i opgangen, hvorfra der via inspektionslemme er adgang til brandspjæld, 
ventilationsaggregater og røgmelder. El-varmefladen tilknyttet det enkelte anlæg skal 
til gengæld serviceres fra den enkelte lejligheds entré, hvor et nedsænket loft skjuler 
rørføringen til de enkelte rum (se foto 34).  

 

 

                                                      
487 I JJW Arkitekter og Moe & Brødsgaard, “SØNDERMARKEN. KAB/Frederiksberg Forenede Boligselskaber. 
Totalrådgivertilbud”, s. 6: ”I normallejligheders køkken udføres, efter bygherreønske og oplæg fra bygher-
rerådgiver, ikke mekanisk sug fra emhætte, men emhætte med kulfilter over komfur uafhængigt af venti-
lationsanlægget. Således suges i køkkener udelukkende ved almindelig rumudsugning via kontrolventil. 
Myndigheder har på møde 26. november 2014 godkendt løsning med emhætte med kulfilter. Yderligt 
liggende kamre i normallejligheder ventileres efter ønske fra bygherre ikke vha. ventilationsanlæg. Yder-
liggende kamre tilføres friskluftventilation via ventiler i vinduer. Løsning er godkendt af Frederiksberg 
Kommune.” 

Foto 19. Søndermarken. Mock-up af nedhængt loft med ventilationsaggregater i ankomstarealet foran 
prøvelejlighed i Blok V, 2015. Til højre ses en prøve installation af samme anlæg i entréen i mock-up 
lejligheden. 
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Den nye loftshøjde på ca. 2,15 m i elevatorforrummet er godkendt af kommunen på et 
formøde 26. november 2014. Der dispenseres dermed for bygningsreglementets krav 
til rumhøjder for at få etableret det decentrale ventilationsanlæg.  

Arkitektrådgiverne forslog et centralt ventilationsanlæg, da det ville kunne placeres på 
taget, og de eksisterende aftrækskanaler ville kunne anvendes. Sagsarkitekten fra JJW 
Arkitekter udtaler: 

På installationssiden, da vi så var tvunget væk fra det centrale anlæg, har vi 
lavet decentrale anlæg, som hænger ude i elevatorforrummet. Det har givet 
nogle udfordringer med nedhængte lofter. Det skulle jo også være brandsik-
kert, og du har set alle lemmene, der hænger der. Så det betyder selvfølgelig, 
at der er nogle arkitektoniske udfordringer, når man skal placere sådan et ven-
tilationsanlæg i et hus, der ikke er beregnet til det, og der ikke er skakte. Man 
kan ikke bare lige etablere skakte til det. I nogle af de tidligere dele af projek-
tet, hvor vi havde planlagt det centrale anlæg, brugte vi de eksisterende af-
trækskanaler inde i lejlighederne, altså de oprindelige asbestaftrækskanaler fra 
husets opførelse. Det kunne sådan set godt lade sig gøre, men nu bruger vi én 
enkelt inde i lejlighederne, én fjerner vi, og så bygger vi en ny kanal op. Men 
betyder det noget for den arkitektoniske oplevelse af rummet? At komme ind i 
et rum, hvor man sænker loftet en hel del, og man laver kanaler og rørkasser 
og så videre? Ja. 488 

At valget faldt på det decentrale ventilationsanlæg skyldtes primært, at kommunen 
ikke ville give tilladelse til de store installationer på Søndermarkens tagflader, hvilket 
vil sige på taget af penthouseboligerne. Kommunen vurderede, at det ville skæmme 
bebyggelsens arkitektoniske udtryk for voldsomt. Kommunen ville hellere dispensere 
for kravene til rumhøjden i de fælles adgangsveje samt godtage, at ventilationen ikke 
føres til alle rum i hver lejlighed. Den anden væsentlige grund til, at det decentrale 
anlæg blev fravalgt er, at man fra boligforeningens side ikke ville have ventilationsag-
gregaterne ind i lejlighederne, både af driftshensyn og på grund af oplevelsen af rum-
mene: 

De [rådgiverne] kommer med et ventilationsprojekt, og det ender med, at vi 
må lave hele møget om til det, vi har bedt om helt fra starten af. Vi sagde ’det 
skal være ude i elevatorforummet’. Men det kunne bare ikke lade sig gøre 
[ifølge rådgiverne]. Så de lavede projektet nede i mock-up’en, hvor de borede 
ud igennem køkkenet og igennem alle køkkenskabene, og vi ville få 2,10 meter 
til loft i hele gangarealet. Projektet blev lavet om, og nu kunne det godt lade 
sig gøre, [ifølge samme rådgivere] som vi bad om fra starten at sætte ventila-
tionsaggregaterne i elevatorforrummene. 489 

                                                      
488 Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 
489 Interview med Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken. 
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Man ønskede samtidig at kunne tilse ventilationsaggregaterne, uden at det nødven-
diggjorde adgang til de enkelte boliger. Anlæg af den type, som etableres i Sønder-
marken, forventes at skulle efterses ca. to gange årligt, og med det store antal af lej-
ligheder svarer det til ca. to inspektioner dagligt året rundt. Det er derfor fornuftigt at 
indtænke den fremtidige drift i løsningen, hvilket her kommer til udtryk i placeringen 
af inspektionslemme i elevatorforrummet. En løsning som imidlertid er bekostelig på 
grund af nødvendigheden af brandspjæld. Man forventer dog at indtjene den dyrere 
etableringsomkostning ved en besparelse på de fremtidige driftsomkostninger. 

Løsningen er imidlertid alligevel ikke helt gennemført på grund af pladsmangel i de 
forholdsvis små elevatorforrum. Resultatet er, at el-varmefladerne måtte placeres 
inde i lejlighederne, hvilket indebærer, at der skal skaffes adgang til lejlighederne, når 
disse skal inspiceres. Løsningen betyder endvidere en forringelse af oplevelsen af ele-
vatorforrummet, hvis proportioner ændres væsentligt ved det sænkede loft med de 
mange inspektionslemme.  

Oplevelsen af rummene i de enkelte lejligheder har været en prioritet fra beboernes 
side, hvilket har medført godkendelse fra kommunens og LBFs side om, at ventilatio-
nen ikke føres til de bagerste kamre. Dermed undgår man føring af rør igennem stue 
og opholdsrum, og loftet forsænkes kun i lejlighedernes entréer. Hele udgangspunktet 
for løsningen var altså afvisningen fra kommunens side om placering af anlæg på ta-
gene, hvilket kunne have lettet etableringen betragteligt. Et centralt ventilationsanlæg 
placeret på taget ville skulle serviceres sjældnere, og der ville ikke være behov for 
adgang til lejligheder. Da det blev uundgåeligt at vælge den decentrale ventilations-
løsning, blev det samtidig en prioritet at mindske behovet for adgang til lejlighederne 
på grund af driftshensyn. 

 

Opsummering på ventilationskontroversen 

Løsningen af ventilationskontroversen har været lang tid undervejs, og i processen 
opstod et mistillidsforhold mellem arkitektrådgiverne og bygherreparten 490. Den lange 
og til tider problematiske proces i udviklingen af Søndermarkens renoveringsprojekt 
har uden tvivl indvirket på mængden af tid, der er brugt på at nå frem til de endelige 
løsninger, hvilket omvendt har haft betydning for, i hvor høj grad man har kunne dis-
kutere alternative løsninger. Det synes i hvert fald at have været tilfældet i forhold til 
ventilationskontroversen. På et tidspunkt er ventilationsspørgsmålet så omstridt, at 
arkitektrådgiverne ikke vil foreslå brugen af naturlige udluftningsløsninger indbygget i 
vinduer i kombination med mekanisk udsugning igennem de eksisterende aftrækskana-
ler, trods at det potentielt kunne være en mere fordelagtig løsning både økonomisk og 
formgivningsmæssigt. Ikke mindst ville sådan en løsning have medført færre ændrin-
ger i den eksisterende bygningsfysik og dermed mere bevaringsorienteret i faglig an-
erkendt forstand. Det er imidlertid ikke kun det forhold, at rådgiverne er nået til et 

                                                      
490 Interview med Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken, samt interview med Christian Thorup, 
Projektleder, KAB. 
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punkt, hvor de vil vælge deres kampe med omhu, der afholder dem fra at gå videre 
med den alternative ventilationsløsning. Det er også bevidstheden om, at LBF ikke vil 
støtte relativt uprøvede løsninger 491.   

Den endelige løsning på ventilationskontroversen er således resultatet af modsatret-
tede behov, ønsker og forhandlinger. Den primære betingelse for ventilationsløsnin-
gen havde udspring i kommunens krav til bevaringen af Søndermarkens markante arki-
tektoniske udtryk. I sidste ende har den imidlertid store fysiske konsekvenser for be-
byggelsens indre, og i særdeleshed for rumoplevelsen i de fælles og i de private lejlig-
heders gangarealer. 

Den kompromisprægede løsning, hvor naturlig ventilation er koblet med decentrale 
anlæg, der serviceres både fra lejligheder og elevatorforrum, medfører blændingen af 
de eksisterende naturlige aftræk. Endvidere betyder løsningen, at der ikke føres venti-
lation til alle rum, og at beboerne ikke har mulighed for at styre ventilationsanlægget 
selv. Alt i alt rejser spørgsmålet sig om, hvorvidt løsningen med naturlig udluftning, 
indbygget i vinduer koblet med mekanisk aftræk på toppen af de eksisterende af-
trækskanaler, kunne have været en lige så fornuftig kompromisløsning funktionelt og 
økonomisk; under alle omstændigheder ville den være mindre omfattende for den 
eksisterende bygningsfysik. Det er også muligt, at en mere udfoldet værdisætning af 
Søndermarkens arkitektoniske kulturarvsværdier i faglig anerkendt forstand kunne 
have hjulpet til at integrere parternes forskellige ønsker og behov igennem denne 
løsning, da beboernes primære ønsker har været at slippe for nedhængte lofter og 
fremtidige besøg fra driftsfolk. Her ville arkitektrådgiverne gerne anvende de eksiste-
rende trækkanaler i kombination med ventilationsvinduer, og LBF ville gerne sikre 
ventilation i alle rum – alle ønsker som er i tråd den gængse fagligt anerkendte hold-
ning, at man skal søge at opretholde de eksisterende forhold strukturelt og materielt. 
Udover spørgsmålet om, hvorvidt en tidlig værdisætning og afvejning af værdier imel-
lem projektparterne kunne have sikret en kortere (og dermed billigere) og mindre 
konfliktfyldt proces, giver ventilationskontroversen således anledning til diskussion af 
en anden karakter. Det bliver også et spørgsmål om, hvorvidt kommunens vurdering 
af, at ventilationsanlæggene på toppen af bygningerne ville skæmme bebyggelsens 
visuelle fremtræden og forringe de arkitektoniske værdier, er et mere hensigtsmæssigt 
kulturarvshensyn end det at bevare funktionen i de eksisterende trækkanaler, hvilke 
kan betragtes som en væsentlig del af de ambitiøse arkitektoniske og byggetekniske 
idealer bag Søndermarken.  

 

                                                      
491 Produktpræsentationsmøde hos JJW Arkitekter med deltagelse af Peter Lindholm Clausen, Anders Holst 
Jensen, Lasse Grosbøl samt tidl. JJW medarbejder 21. maj 2015 samt internt møde hos JJW Arkitekter om 
facadeløsningen, 24. november 2015. 
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3. Delkonklusion: Kompromisanalysen  

De store almene boligrenoveringsprojekter, som Søndermarken, skal løses i overens-
stemmelse med mange parter, mange repræsentanter for særlige dagsordner, men 
også af mange individer. At nå til fælles, midlertidige forståelser (temporary restings) 
kan selvsagt være mere eller mindre problematisk. I Søndermarken er der mange 
dagsordner på spil, dagsordener som rækker udover de konkrete bygninger: byplans-
politiske, de arkitektoniske og funktionelle, de brugsretsmæssige, bæredygtige og 
politiske. Men der er også vilje til dialog, da alle som udgangspunkt har interesse i at 
projektet gennemføres. Udviklingsprocessen i renoveringsprojektet har også været 
præget af, at Søndermarkens helhedsplan og Skema A blev godkendt af de beslut-
ningsdygtige på et lavt sat budget. Det er lykkedes at nå til midlertidige, fælles forstå-
elser i Søndermarken i forhold til ventilations-, facade- og altankontroverserne. Såvel 
beboerformand som arkitektrådgiver roser stadsarkitekten for hans medvirken i denne 
forbindelse, da kommunen har været villig til at indgå kompromisser 492.  

 

Arkitektonisk kulturarv ud fra en faglig anerkendt forståelsesramme 

I Søndermarken har alle parter været bevidste om, at der var nogle kvaliteter i den 
eksisterende bebyggelse, der skulle værnes om igennem de nye arkitektoniske løsnin-
ger. Selve forståelsen af karakteren af disse kvaliteter var imidlertid ikke entydig som 
udgangspunkt, og er løbende blevet justeret indtil, der blev fundet en fælles forståel-
se, om end den nok er midlertidig. Fra at Søndermarkens kvaliteter eller værdier pri-
mært blev omtalt som arkitektoniske kvaliteter af boligforeningen og boligorganisatio-
nen, ændrede fokus sig til at være på den ”grundessens” Søndermarken besad. Denne 
grundessens blev forstået som rationalet bag bebyggelsen; ambitionen om modernisti-
ske, industrielt fremstillede boliger, hvilket arkitektrådgiverne ønskede at formidle 
gennem arkitektoniske løsninger med et nyt udtryk, men som byggeteknisk var i tråd 
med samme tænkning. Denne forståelse blev igen justeret af kommunen i retning af, 
at det visuelle udtryk fra originalen skulle søges genskabt.  

Der blev ikke udarbejdet en egentlig SAVE-registrering af Søndermarken og heller ikke 
en egentlig værdibeskrivelse. De kvaliteter og værdier, som kommunen har italesat 
som vigtige at tage vare på, er videregivet på møder og i notat/referatform. Der er 
altså tale om en løbende faglig vurdering fra kommunens side af, hvilke eksisterende 
kvaliteter der er bevaringsværdige, hvordan de skal fortolkes, formidles videre og 
hvordan. Dette har haft konsekvens for tidsforbruget i projektudviklingen, da betingel-
serne for løsningerne har ændret sig undervejs. 

Kommunen har haft stor indflydelse på detaljeringen af de arkitektoniske løsninger og 
særligt for den endelige facadeløsning og formgivningen af altanerne. Men selve pro-
jektindholdet og løsningsforslagene har i store træk har været meget influeret af be-

                                                      
492 Interview med Jytte Magnus, beboerformand, Søndermarken, samt interview med Lasse Grosbøl, sags-
arkitekt, JJW Arkitekter.  
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boerrepræsentanterne. LBF er derimod kommet med forholdsvis få krav til de arkitek-
toniske løsninger i Søndermarken. Sådanne krav er primært kommet til udtryk via 
kommentering af nogle overvejende byggetekniske forhold efter LBFs egen besigtigel-
se af mock-up’en. LBFs krav til projektindholdet har derimod vist sig tydeligere i til-
sagn og afslag om økonomisk støtte til delarbejder. 

 

Der mangler etablering af egentlige værdisætnings- og beslutningsprocesser  

Som beskrevet i Del I.3 promoverer New Heritage-fortalerne en større demokratise-
ring af såvel værdisætningen som varetagelsen af arkitektonisk kulturarv, samt kultur-
arv i det hele taget. Som analysen viser, er der i Søndermarken tale om, at løsninger-
ne, der skal formidle de arkitektoniske kulturarvsværdier, er et kompromis med afsæt i 
mange ønsker, holdninger og betingelser. Ikke kun i forhold til, hvordan de skal medie-
res, men også i forhold til de arkitektoniske kulturarvsværdiers indhold og vigtighed.  

På sin vis praktiseres New Heritage-dagsordenen om en øget demokratisering allerede 
i den almene boligrenoveringskontekst. De fælles, midlertidige forståelser er nemlig 
nået gennem en løbende forhandling og tilpasning af alles standpunkter i løbet af pro-
jektudviklingsfasen i det komplekse netværk af betingelser og bindinger. 

Denne demokratiseringsproces foregår imidlertid mere eller mindre bevidst og på en 
ad hoc facon. Der mangler værktøjer til, hvordan en sådan demokratisering af værd-
isætning, prioritering og varetagelse af arkitektonisk kulturarv præcis skal kunne fore-
gå i praksis. Det faktum at der i en projektudviklingsproces er mange parter involveret 
repræsenterende mange dagsordner, fag og positioner, er ikke i sig selv en garanti for 
en vellykket proces. Som beskrevet i Del I.6 er Hybrid Forums det, der opstår i forlæn-
gelse af at forskellige aktører melder sig i debatten om løsningen af en kontrovers. Det 
er altså ikke et nedsat forum eller en gruppe som projektorganisationen omkring Søn-
dermarken. Alligevel er det værd at perspektivere Kompromisanalysen med Hybrid 
Forums beskrivelserne indenfor ANT, da man set i dette perspektiv netop skal opfatte 
forhandlingerne og det endelige kompromis som skabelsen af nye fælles forståelser. 
Potentielt kan man gennem den rette instrumentering af forhandlingsprocessen nå 
nye og bedre kvalificerede, fælles forståelser, end det er muligt parterne hver for sig.  

Spørgsmålet om hvorvidt og hvordan man kan sige noget om kvaliteten af sådanne 
kompromisser, står imidlertid stadig ubesvaret hen. Selv når der er tale om kompro-
misser eller demokrati, er det ikke nødvendigvis de bedste beslutninger, der er resul-
tatet, hverken for kulturarvsekspert, fagperson eller lægmand. 

Af og til går beslutningsprocessen og løsningen af en kontrovers i hårdknude. Flere 
optioner er indført i Søndermarkens renoveringsprojekt, hvilket kan ses som løsnin-
gen, når der ikke kan nås til enighed. Optioner er en måde at møde den enkelte bebo-
ers behov indenfor et helhedsgreb. I mere overført betydning kan optionerne ses som 
et opgør med ensretningen og den oprindelige almene kongstanke om lige forhold for 
alle. Men optioner kan også ses som en udvej fremtvunget af økonomiske grunde eller 
som resultat af uenighed mellem bygherre og rådgivere eller beboere og myndigheder 
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eller LBF. Uenigheder kan også materialisere sig konkret i projektet som en truffen 
beslutning, der ikke er nået enighed om. Det skete også i Søndermarken i spørgsmålet 
om, hvordan man skal udskifte og forbedre installationer i badeværelserne 493. Afløbs-
installationer udskiftes delvist og strømpefores delvist. Et eksempel på, at en part har 
truffet en beslutning, uden at et kompromis er nået, ses i løsningen af afløbsinstallati-
oner i badeværelsesgulvene: 

”De skjulte samlinger gør, at rådgiverne ikke kan anbefale denne løsning, og 
betragter den som et særdeles risikofyldt forhold, som bygherren må tage an-
svaret for.” 494  

I dette tilfælde er der altså tale om en løsning, som rådgiverne af byggetekniske grun-
de ikke vil tage ansvaret for, men som beboerne/bygherren har valgt uanset den fagli-
ge rådgivning. Eksemplet viser, at der nok er nået frem til løsninger af de enkelte kon-
troverser, men at disse netop til tider er kompromisser og andre gange nogens vilje, 
som er blevet sat igennem. I dette tilfælde er de fagligt begrundede anbefalinger til-
sidesat. Spørgsmålet er om en mere systematisk værdisætnings- og værdiforhand-
lingsproces kunne have ledt til et andet resultat.  

 

Den arkitektoniske kulturarv er til forhandling men ikke på bevaringens vilkår 

Kontroversanalysen af Søndermarken viser, at spørgsmålene om, hvordan de arkitek-
toniske kulturarvsværdier varetages hensigtsmæssigt, er til forhandling. Kommunen 
repræsenterer dels den anerkendte faglighed og dels det officielt sanktionerede myn-
dighedskrav om bevaring. Men trods kommunens hjemmel til at stille krav om vareta-
gelsen af den arkitektoniske kulturarv er b e v a r i n g s t i l g a n g e n  til forhandling mel-
lem kommunen, boligforeningen og arkitektrådgiverne. Også selve værdisætningen af 
Søndermarken som arkitektonisk kulturarv har udviklet sig over tid samt i selve pro-
jektudviklingsforløbet.  

Søndermarkens løsninger er udtryk for en sammensat b e v a r i n g s t i l g a n g , der ikke 
kan tilskrives én grundidé, som så er ført igennem i formgivningen af alle delelemen-
ter. Tværtimod er der tale om en differentiering grundet de byggetekniske, politiske, 
æstetiske, økonomiske og funktionelle betingelser, som hver løsning er forhandlet på 
plads i forhold til. Den originale facadesten er bevaret bag den nye facadeløsning, men 
ikke af bevaringsideologiske grunde. Skiftet til mindre fliseelementer, der ifølge stads-

                                                      
493 Brugsvandsinstallationer udskiftes og der etableres fjernaflæselige forbrugsmålere. Installationerne 
føres over nedhængt loft samt skjult i garderobeskab. Mængden af synlige rør mindskes. Armaturer ud-
skiftes i køkken, men ikke i badeværelser. Der er imidlertid optioner i såvel bad og køkken vedrørende 
armaturskift, nedrivning af badekar og lignende arbejde. Generelt er der tale om, at der laves nødvendige 
udskiftninger, eventuelt kan beboere vælge arbejder til og fra for egen regning i forhold til armaturer, 
flisereparationer og lignende. Der er på grund af den manglende direkte renoveringsstøtte altså ikke en 
samlet arkitektonisk bearbejdning af de indre overflader, bestykning og lignende. I lejlighedernes indre 
har beboerne større frihed til at vælge til og fra, en frihed, som skal løftes gennem beboerens engage-
ment og økonomiske bidrag. 
494 JJW Arkitekter, “Søndermarken. Projektforslag IV - Beskrivelse”, 48. 
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arkitekten svarede bedre overens med ånden i Søndermarken, skete i høj grad af byg-
getekniske grunde. Også den værdsatte blomsterkasse blev til en symbolsk skyggeka-
ster, fordi beboerrepræsentanterne ikke ville have blomsterkasser, endog solide bokse 
i samme størrelser. 

Særligt interessant er det, at forhandlingen af konsekvens for varetagelsen af den 
arkitektoniske kulturarv også gør sig gældende i løsningen af kontroverser mellem 
projektinvolverede parter, som ikke har varetagelsen af de arkitektoniske kulturarvs-
værdier som en prioriteret dagsorden. Ofte er hensynet til varetagelse af den arkitek-
toniske kulturarv ikke en prioritet eller en overvejelse i beslutningen om løsningen af 
enkeltelementer. Det er forhold i den eksisterende bygningsfysik, forhandlinger om 
arealinddragelse og politiske dagsordner af anden karakter, der har stor indflydelse på 
den endelige arkitektoniske løsning, som skal formidle den værdsatte arkitektoniske 
kulturarv videre ind i fremtiden.  

 

Også renoveringen af parterreetagerne er interessant at nævne her, selv om den ikke 
er beskrevet nærmere i ovenstående analyse. I parterreetagen har man ønsket at øge 
oplevelsen af Søndermarkens 1950’er oprindelse igennem brugen af farver og materia-
ler, som det brede flertal i dag forventes at associere med tidsperioden:  

Vi udskifter faktisk også, i parterreetagen, døre, fliser og dørpartier, der laver 
vi noget, der med vilje er sådan lidt 50’er-agtigt i materialer og farver. Fliserne 
er sådan lidt grønlige, der bliver teaktræsdøre og så videre. Hvis vi altså får lov 
til det. Det havde vi fået, men det har vi måske ikke alligevel. Men altså, vi 
vælger nogle materialer man associerer med 50’er bygninger, sådan lidt Mad 
Men-agtig [amerikansk TV-serie, der foregår i 1950’erne]. Det skal dog også 
være hærværkssikret, så det bliver jo ikke helt så delikat i den forstand. Men 
det er jo ikke oprindeligt eller autentisk i den forstand, for det var oprindeligt 
mere ydmygt. Men nu vi alligevel er i gang, øger vi fortællingen, selvom det er 
u-autentisk, om 50’er materialer, og det man associerer med halvtredserne. 
Selvom det sådan set ikke er oprindeligt, [men] for at forstærke fortællingen 
om halvtredserne ved at gøre noget, der er uoriginalt. […] Det er bygninger, 
der er 60 år gamle, og vi kan ikke, vi skal ikke, lave en kopi. Det er i virkelighe-
den også en vurdering af, hvor kvaliteterne er i forhold til de krav, der er i dag. 
Parterreetagen er reelt en lille del af projektet, og derfor kan man gå op mate-
rialekvalitet dér og for en meget billig penge skabe noget, der giver en meget 
stor påvirkning af oplevelsen af byggeriet. For det er dér, at alle oplever bygge-
riet. Så vi bruger lidt lækrere materialer der i en 50’er-stil, så oplever alle det, 

og man for noget for pengene der.495 

Varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv, dens vigtighed og indhold er altså til 
forhandling, men ikke på bevaringens betingelser eller på baggrund af en traditionel 
faglig anerkendt forståelse af bevaringspraksis. Selvom kommunen repræsenterer den 

                                                      
495 Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 
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fagligt anerkendte forståelsesramme, bliver varetagelsen af den arkitektoniske kultur-
arv forhandlet på plads i et komplekst netværk af betingelser og hensyn.  

Den fagligt anerkendte forståelse af arkitektonisk kulturarv og hensigtsmæssig beva-
ringspraksis udfordres dermed i den almene renoveringskontekst og -praksis. De fag-
ligt anerkendte argumenter og begrundelser kommer til kort, særligt fordi de grund-
læggende betingelser som udgangspunkt ikke omhandler bevaring i faglig anerkendt 
forstand. 

 

Rammeværkets ejerskab til den arkitektoniske kulturarvsdagsorden 

Selve rammeværket omkring den almene boligrenoveringskontekst og de valgte b e -
v a r i n g s t i l g a n g e  påvirker ikke bare hinanden; de kan ikke forstås uafhængigt af 
hinanden. Alligevel, eller rettere netop derfor, viser der sig en bred vifte af varierende 
b e v a r i n g s t i l g a n g e  i den aktuelle almene boligrenoveringspraksis, hvilket analysen 
Kompromisser viser eksempler på. Disse b e v a r i n g s t i l g a n g e  er uadskillelige fra de 
fysiske og regulatoriske bindinger, interessenter og parter, som udgør hver enkelte 
renoveringssag, da de er formet i forhandlingen af alle disse forhold. Der er ikke én 
bygherre og én arkitektrådgiver, som har taget antaget en b e v a r i n g s h o l d n i n g  og 
en b e v a r i n g s t i l g a n g , eller sågar et stilideal, uafhængigt af de øvrige forhold, som 
så siden udfordres lidt af tekniske bindinger, alt eftersom visionen føres ud i praksis. 
De tekniske bindinger og hele rammeværket er indlejret i b e v a r i n g s t i l g a n g e n . 
Alligevel er den arkitektfaglige rådgivning altafgørende, da den er afsættet for den 
stadige tilpasning af projektet frem til, at den midlertidige, fælles forståelse er nået. 
Hvis fremført overbevisende og rettidigt (se også Del III.C.E), er der imidlertid ikke kun 
tale om en løbende tilpasning, men om muligheden for en stærk, fagligt funderet på-
virkning af projektresultatet.  

 

Udviklingen af kontroverser i forhold til officiel sagsgang 

Kortlægningen af kontroverserne i Søndermarken viste, at kommunens fordringer til 
kulturarvshensynet havde stor betydning for i hvor høj grad og hvordan, det blev inte-
greret i det nye fysiske løsninger. Ligeledes viste det sig, at disse krav blev stillet efter 
Skema A-godkendelsen, hvor den økonomiske ramme og projektindholdet var god-
kendt af LBF og beboerne. Der var derfor tale om mere konfliktfyldte og vanskelige 
forhandlinger om projektudviklingen efter Skema A godkendelsen, da det først var her, 
at projektparterne tog stilling til kulturarvsværdiernes betydning, hvorledes de skulle 
prioriteres i forhold til andre behov, og på hvilken måde det kunne gøres i fysisk form. 

De regulatoriske rammer i den almene renoveringskontekst, processen angående re-
noveringsstøtte, projektorganisationen, finansieringsmodellerne, beboerdemokratiet, 
de beslutningsdygtige parter og disses målsætninger samt de fysiske forhold og kom-
munikationsvejene, er alle forhold, som direkte påvirker projektindhold og de arkitek-
toniske løsninger af betydning for den arkitektoniske kulturarvsdagsorden og dermed 
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løsningernes p e r f o r m a t i v i t e t . Af samme grund efterlades dette rammeværk med 
et ansvar. Indenfor rammeværket bør der tages stilling til, hvordan man ønsker at tage 
vare på de eksisterende almene boliger og den arkitektoniske kulturarv fra den nære 
fortid, som de repræsenterer. 
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C. Konflikter 

I dette kapitel præsenteres en kritisk analyse af, på hvilke måder den almene reno-
veringskontekst og rammeværket kan siges at udfordre ambitionen om værdibase-
ret udvikling af de eksisterende almene boligbebyggelser. Analysen skal bidrage til 
besvarelsen af forskningsspørgsmålene 1, 2 og 4 angående (1) hvilke udfordringer 
som viser sig med ønsket om en værdibaseret udvikling de almene boliger, (2) 
hvordan rammeværket kan siges at påvirke proces og resultater i den forbindelse, 
samt (4) hvorledes det er muligt at kvalificere den værdibaserede udvikling i den 
almene boligsektor fremadrettet. Analysen er udført som en kodning af de udførte 
interviews med formålet et identificere distinkte udfordringer og deres bevæg-
grunde samt brydningspunkter for den værdibaserede ambition. Kodningen er 
endvidere informeret af de to redegørelser præsenteret i Del II.  

Indledningsvist beskrives analysens formål og de anvendte metoder. Herefter 
fremstilles analysens resultater i en række afsnit, der hver især repræsenterer et 
særligt brydningspunkt (tematik) for den aktuelle værdibaserede udvikling af de 
eksisterende almene boliger. Slutteligt opsummeres resultaterne i en delkonklusi-
on. 
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1. Konfliktanalysens formål og den anvendte metode  

Formålet med analysen er at identificere de centrale problemstillinger, man som 
projektpart må forholde sig til, når man skal varetage arkitektoniske kulturarvs-
værdier igennem almen boligrenovering. Som den foregående analyse viste udgø-
res den praksisnære virkelighed af et netværk af betingelser og regulatoriske for-
hold. Disse er ofte indbyrdes afhængige, påvirker hinanden og giver sig udslag i 
konkrete handlinger i projektudviklingen. En konkret handling eller beslutning 
vedrørende det enkelte renoveringsprojekt kan udspringe af sagsspecifikke betin-
gelser eller forhold på politisk niveau eller organisatorisk niveau eller være en 
reaktion på en anden konkret handling. Sammenhænge mellem konkrete handlin-
ger og deres bevæggrunde kan beskrives ved hjælp af det, der indenfor Grounded 
Theory beskrives som den ”konditionelle matrice” (Strauss & Corbin, 1990). Den 
konditionelle matrice forstås som en hierarkisk inddeling af niveauer, der påvirker 
konkrete handlinger på forskellige måder (se figur 45). Eksempelvis kan det inter-
nationale niveau påvirke værdibaseret udvikling af almene boliger, når retningslin-
jer formuleret i internationale konventioner og chartrer gør sig gældende igennem 
SLKSs forvaltningsprincipper. Disse forvaltningsprincipper har indflydelse for 
konkrete beslutninger i sager som eksempelvis Bellahøjhusene. Tilsvarende hen-
regnes konkrete handlinger på baggrund af regulatoriske bestemmelser i LBF til 
forhold, der er berammet på det organisatoriske og institutionelle niveau.  

Figur 45. Den konditionelle matrice. Tegnet efter forlæg gengivet i Merete Watt Boolsen, ”Grounded 
Theory” (2010), figur 12.2: Den konditionelle matrice (efter Strauss & Corbin, 1990, 163). 
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Konfliktanalysen nuanceres ved at gøre det klart, hvorledes de konkrete handlin-
ger, betingelser og udfordringer identificeret i analysen hænger sammen på tværs 
af niveauer i den konditionelle matrice.  

De udfordringer, som resulterer i konkrete handlinger på et givet niveau i henhold 
til den konditionelle matrice, betinges ofte af et andet niveau og måske tilmed af 
en anden udfordring. Det kan derfor være svært at adskille aktioner, betingelser 
og niveauer fra hinanden i en analyse, da betingelse, handling og konsekvens ikke 
er entydige størrelser.  

I Konfliktanalysen er formålet at definere de væsentligste udfordringer for ambi-
tionen om en værdibaseret udvikling af de eksisterende almene boliger. Derfor 
anskues de identificerede udfordringer i relation til, hvornår de viser sig væsentli-
ge for det konkrete handlingsniveau relativt til den officielle sagsgang for tildelin-
gen af renoveringsstøtte fra LBF (se Figur 24). Denne perspektivering af handlin-
ger, udfordringer og renoveringsstøtteproces gør det muligt at bestemme aktuelle 
brydningspunkter for den værdibaserede ambition i denne kontekst. Ydermere 
kan opmærksomheden på udfordringernes indvirken på konkrete handlinger i 
relation til renoveringsstøtteprocessen åbne for en diskussion af, hvorledes man 
kan, og i hvilken udstrækning man bør, tage hånd om disse. Det er dermed ikke 
selve udredningen af udfordringernes sammenhæng med henvisning til den kondi-
tionelle matrice, som er det primære mål med fremstillingen, men derimod identi-
fikationen af væsentlige udfordringer for den værdibaserede ambition i netop den 
almene boligrenoveringskontekst. Alligevel er princippet i den konditionelle ma-
trice en vigtig bagvedliggende forståelsesramme for analysen.  

 

Kodningsprocedurer 

I analysen gøres brug af et bredt empirisk materiale af både case-relaterede og 
ikke-case-relaterede dokumenter og kilder. Endvidere inddrages resultaterne af de 
to redegørelser præsenteret i Del II. Herudover er den primære empiri interview-
transskriptioner (se oversigt over informanter bagerst i afhandlingen). Interviewe-
ne er blevet kodet af flere omgange og ved brug af de forskellige kodeprocedurer: 
a) åben sætning til sætning kodning, b) aksekodning og c) proceskodning (se også 
beskrivelse i Indledning.2).  

Den første åbne kodning havde til formål at identificere udfordringer, der resulte-
rede i konkrete handlinger ud fra hvad, der reelt blev italesat og beskrevet i empi-
rien. Med udgangspunkt i den første kodningsprocedure udførtes aksekodningen 
igennem hvilken, det blev undersøgt, hvorledes relevante udfordringer indvirkede 
på det konkrete handlingsniveau med betydning for den værdibaserede ambition 
samt bevæggrundene herfor. Disse sammenhænge blev skærpet og indordnet i det, 
som herefter kaldes kategorier. Slutteligt udførtes proceskodningen af, hvornår 
kategorierne primært syntes at gøre sig gældende i forhold til den officielle ansøg-
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nings- og projektudviklingsproces og dermed den praksisnære virkelighed, som 
rammeværket afstedkommer. Ved at relatere kategorierne tidsligt i forhold til re-
noveringsstøtteansøgningsprocessen kunne kategorierne grupperes og samles i 
mere overordnede brydningspunkter, herefter tematikker, med betydning for den 
værdibaserede ambition. Kodningsprocesserne er endvidere skærpet gennem litte-
raturstudier, perspektivering i forhold til den resterende empiri samt de øvrige 
analyseresultater.  

Resultatet af kodningsprocesserne ses i figur 46, hvor de identificerede kategorier 
er illustreret med et K og et tal. Kategorierne er placeret i forhold til, hvornår de 
synes at gøre sig gældende i forhold til den officielle renoveringsstøtteproces, der 
er illustreret som en vandret akse i bunden af diagrammet. Øverst i diagrammet er 
de samlende tematikker markeret med kapitæler og herunder en gul cirkel, der 
omskriver de kategorier, som samlet set udgør tematikken. I alt præsenteres 23 
kategorier i fremstillingen af de syv tematikker. 

Formålet ved at placere tematikkerne i et tidsligt og projektudviklingsperspektiv 
er, at synliggøre brydningspunkterne for den værdibaserede almene udviklings-
praksis. Denne tidslige relationering muliggør samtidig en diskussion af, hvordan 
man potentielt kan håndtere disse brydningspunkter igennem justeringer i selve 
renoveringsstøtte- og projektudviklingsprocessen. 

Selve fremstillingen af analyseresultaterne er disponeret således, at hver tematik 
har sin egen overskrift og et tekstafsnit, hvori analysen af dens karakter og de 
underliggende kategorier beskrives på kort og opsummerende vis. I hvert af de 
syv afsnit redegøres således for, hvordan kategorierne kommer til udtryk og har 
indflydelse på handlingsniveauet hos de forskellige projektparter, samt hvilken 
betydning den aktuelle tematik har for den værdibaserede ambition i forhold til 
relationen til den officielle proces for renoveringsstøttesager i LBF. 

De fundne tematikker præsenteres i den rækkefølge, som de synes at gøre sig gæl-
dende i renoveringsstøtteansøgningsprocessen. Således præsenteres de tematikker, 
som synes mest markante for den værdibaserede tilgang tidligt i processen først. 
Mange af kategorierne er imidlertid overlappende, og nogle kategorier gør sig 
gældende for flere tematikker, men giver sig udslag i handlingsniveauet på forskel-
lig måde. Alligevel er den tematiske opdeling et forsøg på at lave en klar skelnen 
baseret på netop handlings- og tidsrelationen.  

 

 



 
 

313 

Figur 46. Konfliktanalyse. Igennem analysen er identificeret en række kategorier med konsekvens for 
direkte handlinger i de værdibaserede udviklingsprojekter. Kategorierne er markeret i diagrammet med et 
K afhængigt af, hvornår de synes at gøre sig gældende i forhold til den officielle sagsproces, illustreret 
som en vandret akse i bunden af diagrammet. Øverst i diagrammet er de samlende tematikker markeret 
med kapitæler og herunder en gul cirkel, der omskriver de kategorier, som samlet set udgør tematikken. 
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Afgrænsning 

De fundne kategorier og tematikker kan ikke siges at være gældende i alle sager 
eller nødvendigvis altid at komme til udtryk på samme måde i de enkelte sager. 
Men i de tilfælde, hvor de viser sig, vurderes det, at de en har betydning for den 
værdibaserede tilgang i de almene renoveringssager, der rækker ud over den enkel-
te sag, da tematikkernes ophavsbetingelser kan siges at være tilstede i langt stør-
stedelen af de almene renoveringsager. Omvendt er det imidlertid ikke ensbety-
dende med, at de giver sig udslag som tematikker med konsekvens på det konkre-
te handlingsniveau i alle sager.  

En klar afgræsning af konfliktanalysen er vanskelig, da der viser sig et komplekst 
netværk af kategorier og tematikker i de aktuelle almene boligrenoveringssager. 
Dette netværk af udfordringer viser sig på tværs af niveauer, de påvirker hinan-
den, afføder hinanden og hænger til tider uløseligt sammen. For at begrænse ana-
lysen er identifikationen af kategorier søgt fokuseret omkring de udfordringer 
som det vurderes, har direkte sammenhæng med eller indflydelse på netop den 
værdibaserede tilgang til renovering af de eksisterende almene boliger. Man kunne 
have forsøgt at nedkoge analysen til at handle om magt, og til hvem der har magt 
til at indfri egne ønsker og behov igennem projekterne og hvorfor. Jeg mener 
imidlertid ikke, at spørgsmålet om magtforholdet i de almene renoveringsproces-
ser er det mest interessante at forfølge, på trods af at det er en underliggende 
problemstilling i den almene renoveringskontekst. Derimod er det interessant at 
undersøge, hvilke problemstillinger projektparterne søger at løse, og hvordan det 
gøres i den komplekse magtstruktur, der nu reelt forefindes i netop denne kon-
tekst. Formålet med nærværende analyse er derfor ikke at pege på, hvem der har 
magten juridisk set eller hvem, der udøver den reelt i praksis og hvorfor. Formålet 
er snarere at identificere, hvordan disse magtforhold påvirker praksis for dermed 
at pege mod, hvor der kan ageres fremadrettet på disse forhold, igen med vareta-
gelsen af den arkitektoniske kulturarv som omdrejningspunkt.  

Som beskrevet ovenfor, har jeg forsøgt at afgrænse analysen ved at insistere på at 
de identificerede kategorier og tematikker vurderes at have direkte betydning for 
den værdibaserede tilgang. Som det fremgår, er tematikkerne og kategorierne 
imidlertid mange og af hensyn til afhandlingens længde har det været nødvendigt 
at fremstille analysen bag identificeringen af de enkelte tematikker på en forenklet 
og opsummerende vis. Det er således ikke alle nuancerne i de enkelte kategorier 
som præsenteres. Af samme grund præsenteres heller ikke alle tematikker og kate-
gorier identificeret i kodningen. I den følgende fremstilling præsenteres således de 
tematikker som er vurderet mest afgørende for ambitionen om værdibaseret ud-
vikling af almene boliger. Indledningsvist beskrives imidlertid først nogle grund-
læggende problemstillinger i tilknytning til de almene boligrenoveringsprojekter, 
der ikke kan siges at være knyttet specifikt til den værdibaserede ambition, men 
alligevel har betydning herfor. 
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2. Tematikker og kategorier 

Som beskrevet ovenfor er konfliktanalysen søgt afgrænset til at omhandle tematikker 
med særlig konsekvens for den værdibaserede almene boligudvikling. Empirien peger 
imidlertid også på en række centrale problemstillinger i den almene boligrenoverings-
kontekst generelt, som præsenteres her indledningsvist. Disse problemstillinger har en 
grundlæggende karakter, og knytter sig dermed ikke specifikt til den værdibaserede 
ambition omend de har betydning for denne. Endvidere synes det hensigtsmæssigt at 
ridse dem op her, da de underbygger forståelsen af den komplekse praksisnære virke-
lighed, som den værdibaserede tilgang skal integreres med.  

 

Nogle grundlæggende problemstillinger  

Jensen og Maslesa beskriver nogle af renoveringsfeltets primære udfordringer som 
værende 496:  

 manglende fælles retning i projekterne 

 manglende overblik over potentialer og hensigtsmæssige prioriteringer 

 manglende politisk bevidsthed om den merværdi som renoveringer kan tilve-
jebringe 

 for svage økonomiske incitamenter eksempelvis i lejer/udlejer strukturer 

 et utilstrækkeligt fokus på livscyklus og omkostningsperspektivering  

 et utilstrækkeligt fokus på standard løsninger og -koncepter  

 mangel på enkle og holistiske værktøjer, som kan hjælpe interessenter med at 
prioritere og træffe beslutninger i de tidlige faser af renoveringsprojekter 497  

Endvidere gør et grundlæggende spørgsmål om magtforhold sig gældende i såvel dia-
log og beslutningsprocesser, ligesom også fagmand/lægmand forholdet er på spil i 
store almene renoveringsprojekter. Det er en kendsgerning, at der er tale om forskel-
lige dagsordner og behov projektparter imellem i forhold til, hvad et renoveringspro-
jekt bør omfatte, hvordan det skal udføres og hvorfor samt at sådanne prioriteringer i 
høj grad afhænger af projektøkonomien 498. En ansat i Århus Kommune beskriver: 

Men det er jo Landsbyggefonden, der ligesom tegner en ramme og er inde og 
vurdere, hvor meget vi kan poste i denne her renovering, hvad kan huslejen 
klare, og hvor meget støtte skal der til. Så vi og boligorganisationerne får en 
meget skarp ramme at arbejde indenfor, og så må man jo løse det indenfor 

                                                      
496 Jensen og Maslesa, “Value based building renovation – A tool for decision-making and evaluation”, 3. 
497 Jensen og Maslesa, 8. Forfatterene referer til en interessentanalyse udført af Advice A/S i 2011 for GI 
og Bygherreforeningen. 
498 Se også Del II.A.15 samt lukket bilag pkt. 1. 
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den. Om der så er nogle tiltag der er dyrere, det er bare ærgerligt for det her, 
det er rammen. 499 

Som udgangspunkt skal mange parter mødes på tværs af brugergrupper, faggrupper, 
forvaltninger og myndighedsområder, hvorved projektorganisationen i almene bolig-
renoveringsprojekter i sig selv er kompliceret. Hertil kan der være eksterne interes-
senter med betydning for projekterne eller, som i Bellahøjsagen, yderligere en forvalt-
ningsmyndighed. Meget afhænger derfor af projektstyring og kommunikation imellem 
projektparterne samt enkelte personers samarbejdsevner 500. Særligt da en renove-
ringsstøttesag gennemsnitlig 8-10 år 501, og de lange sagsgange medfører ofte person-
udskiftning i projektorganisationen.  

Dette kan medføre at processen forlænges yderligere, dels fordi de nytilkomne skal 
sætte sig ind i sagen samt i de øvrige parters roller og arbejde, dels fordi personud-
skiftning kan medføre usikkerhed omkring, hvad der aftalt på hvilket grundlag mellem 
projektets parter tidligere i projektet. Desuden er der tale om en lang potentiel be-
kymringsfase for beboerne, hvor den lange ventetid og uafklarede spørgsmål kan fylde 
meget i boligafdelingen og skabe modstand mod eller direkte mistillid til projektet 
inden arbejdet reelt er gået i gang 502.  

                                                      
499 Interview med Trine Birk, Alment Byggeri, Århus Kommune. 
500 Se lukket bilag pkt. 2. 
501 Kilde LBF. Der kan imidlertid være store udsving i sagernes længde. 
502 Se lukket bilag pkt. 3. 

Foto 20. To-års fejring. Opgang i Brøndbyparken afd. 1, hvor beboerne markerer, at den stadig igangvæ-
rende renovering i netop deres blok har to års dag. 
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De lange ventetider kan føre til store frustrationer hos beboerne, men de kan også 
have store økonomiske omkostninger for boligforeningen.  

Flere informanter påpeger også, at en nedprioritering af genhusning under renove-
ringsarbejdet kan have store konsekvenser økonomisk og socialt, da det er vanskeligt 
at leve i de ofte omfattende og langvarige byggearbejder 503. Det kan have konsekvens 
for beboernes velvære og potentielt vidtrækkende konsekvenser for beboernes tillid 
til boligorganisationen.  

Endnu en grundlæggende problemstilling ligger i det faktum, at langt størstedelen af 
boligforeningerne og de mennesker, som repræsenterer beboerne i de almene reno-
veringsprojekter, er bygherrer for første gang. Der skal derfor bruges meget tid og 
energi fra beboerrepræsentanternes side på at forstå roller, kompetencer, muligheder 
og begrænsninger i projektorganisationen samt ikke mindst på at føle tillid til projekt-
grundlaget og dets udførelse. I forlængelse heraf peger empirien på en række udfor-
dringer knyttet an til fagligheden og selve ansættelsesforholdet, som kan siges at være 
af mere generel karakter, da der kan være stor forskel mellem bygherres ønsker og 
arkitektrådgiverens faglige vurderinger af, hvordan behov indfris bedst muligt 504. Be-
boerne og boligorganisationerne kan have oplevelsen af, at rådgiveren blot vil tjene 
penge og derfor ikke leverer en helt uvildig vurdering og prioritering af løsninger og 
arbejder 505. En beboerformand påpeger, hvordan man som bygherre for første gang og 
som lægmand kunne ønske sig en uvildig rådgivningsinstans: 

Vi har virkelig stået i mange situationer, hvor vi har sagt: ”Er det her det rigti-
ge?” Så jeg har snakket med min bestyrelse om, at det kunne være rart, hvis de 
[LBF] havde nogle byggeledere, som der kom fra dem. […] Nogen som ved, at 
det er i vores allesammens penge vi arbejder med, og som decideret holder øje 
med pengene og kan råde og vejlede bygherre. […] Vi har jo aldrig lavet sådan 
et kæmpeprojekt før. Selvfølgelig har vi hyret kompetente folk, men de er alle 
sammen folk, der skal tjene en hel masse penge. Der er jo ikke nogen, der står 
og siger ‘jeg giver sgu 10 timer gratis’ som afdelingsbestyrelsen, det er der jo 
ikke. 506  

Denne usikkerhed omkring rådgivningens faglige validitet kan sættes på spidsen, når 
der er tale om vurderinger af aspekter, der ikke kan underbygges af teknisk dokumen-
tation eller målbare effekter som eksempel hensigtsmæssige bevaringsmetoder i for-
bindelse med arkitektonisk kulturarv. 

                                                      
503 Se lukket bilag pkt. 4. 
504 Se lukket bilag pkt. 5. 
505 Se lukket bilag pkt. 6. 
506 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken, afd. 1. 
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Inden fremstillingen af tematikkerne med særlig betydning for den værdibaserede 
ambition i forbindelse med renovering af almene boliger, skal slutteligt gentages tre 
essentielle forudsætninger, der er vigtige at holde sig for øje i læsningen af den føl-
gende analyse. For det første tages initiativet til renoveringsprojekterne altid af bolig-
foreningen selv, ofte i samarbejde med boligorganisationen. Det er altså ikke kommu-
nen, LBF eller andre aktører som initierer renoverings- og ansøgningsprocessen. Det er 
således boligforeningens og beboernes behov, der er afsættet for projekterne. For det 
andet er målsætningen om, at bygningerne skal forbedres, fælles for de projektim-
plementerede parter. Hvad dette bedre præcis dækker over kan imidlertid variere 
parterne imellem. Endelig er det væsentligt at holde sig for øje, at der i analysen ikke 
er tale om fredede bygninger hørende under fredningslovgivningen, men at der er tale 
om bevaringsværdige bygninger som hovedsageligt udpeges og klassificeres af kom-
munerne, i fald en sådan klassificering er foretaget kommunalt. 
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Tematik A: behov for et styrket fælles værdigrundlag som afsæt 

I dette afsnit fremstilles en række kategorier, der kan samlet anskues som tematik A, 
der viser sig tidligt i projektudviklingsprocessen som et behov for et styrket fælles vær-
digrundlag som afsæt for projekterne. De kategorier som samlet tegner denne tematik 
A omfatter: 1. det, som er udpeget som værdifuldt opfattes som barrierer, 2. diskre-
pans i projektparternes opfattelse af det værdifulde i det eksisterende byggeri, 3. de 
ønskede optimeringer har store bygningsfysiske konsekvenser.  

 

Den første kategori angår opfattelsen, at (1) det, som er udpeget som værdifuldt op-
fattes som barrierer for at kunne lave de ønskede optimeringer af bebyggelserne. De 
fysiske forhold, som værdsættes i faglig anerkendt forstand for at afspejle datidens 
boligforhold og ambitioner (se Del II.B), svarer ofte ikke til nutidens krav om boligkom-
fort og brug 507. Af og til er de værdsatte dele af bygningerne ligefrem en direkte årsag 
til renoveringsønsket, for eksempel en fuldmuret facade, som medfører skimmel- og 
indeklimaproblemer. Der kan derfor være en forskel i projektparternes opfattelse af, 
hvad der er værdifuldt og dermed også hvordan de arkitektoniske kulturarvsværdier 
skal prioriteres. En projektleder i et boligselskab påpeger denne udfordring: 

Den [største udfordring] ligger nok i efterisolering af facader og i en variation i 
opfattelsen af, hvad der er bevaringsværdigt, og hvordan det skal prioriteres 
kommune, boligorganisation, beboere og LBF imellem 508. 

Der ses i dag fra bygherrepartens (beboere, boligforening og -organisation) side ofte 
et ønske om at spare penge gennem energibesparende tiltag, ligesom flere kommuner 
har energi- og klimapolitikker. Dette ønske udfordrer den fagligt anerkendte værd-
isætning og de medfølgende bevaringsambitioner, da det ofte medfører udtalte øn-
sker om at efterisolere de værdsatte oprindelige facader. I forbindelse med renovering 
af facader er også de ofte fagligt anerkendt værdsatte altaner og vinduer gerne inklu-
deret i projektindholdet. Vinduerne et typisk et eksempel på, hvordan en fagligt aner-
kendt værdisætning synes at knytte sig til bygningsdele som beboere og boligforenin-
ger anser som utidssvarende; myndighederne og arkitektrådgiverne ønsker ofte at 
bevare de originale trævinduer eller erstatte dem med nye trævinduer, hvorimod bo-
ligforeningerne ønsker nye vinduer af andre materialer som er vedligeholdelsesfri i 
videst muligt omfang 509. Et andet eksempel er, at det i faglig anerkendt forstand er de 
originale planløsninger, køkkener og badeværelser med fast inventar, der typisk værd-
sættes som værende af kulturhistorisk værdi, da det er fysiske vidnesbyrd om tidligere 
boligidealer, familiestrukturer og samfundsforhold (Del II.B). Men i boligforeningerne 

                                                      
507 Se lukket bilag pkt. 7. 
508 Interview med Christian Thorup, Projektleder, KAB. 
509 Københavns Kommune, “Retningslinier for renovering og energioptimering af vinduer”. Endvidere 
observation af møde i Københavns Kommune, april 2016. Møde med Københavns Kommune, Almene 
Boliger og KADK vedrørende udvikling af ny vinduestype til brug ved renovering af bevaringsværdige 
almene boliger. 
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er det netop rummenes dimensioner, de forældede installationer og inventaret, der 
opleves at stå i kontrast til nutidens opfattelser af funktionalitet og komfort 510. Der er 
således uoverensstemmelse i opfattelsen af, hvad selve egenværdet af de arkitektoni-
ske kulturarvsværdier er, da det, som identificeres som værdifuldt i fagligt anerkendt 
forstand, ofte udgør en barriere for lejernes og boligforeningernes ønsker til og opfat-
telse af nutidige boligstandarder og den daglige brug af boliger. 

Denne (2) diskrepans i projektparternes opfattelse af det værdifulde i det eksisterende 
byggeri og dets enkeltdele viser sig afgørende for selve afsættet i de almene boligre-
noveringsprojekter. Ifølge en ansat i LBF kan denne diskrepans i værdiopfattelser ek-
sempelvis gøre sig gældende i forbindelse med LBFs vurderinger af de eksisterende 
bebyggelser: ”Der er ikke altid enighed med boligorganisationen omkring, hvad der er 
bevaringsværdig.” 511 

Når der er uenighed omkring egenværdet af de enkelte bygningsdele, kan det have 
konsekvenser for de konkrete handlinger og valg i idé- og programfasen. Det er nemlig 
her, at projektindholdet skal formuleres i den første helhedsplan af boligforeningen og 
deres rådgivere, både når det kommer til bygningernes ydre fremtoning, bygningskon-
struktioner og det indre. Selve kulturarvshensynet kan set fra et fagligt anerkendt 
perspektiv altså siges at være udfordret af forskelle i værdiforståelser. En ansat i SLKS 
henviser til vinduer for at eksemplificere dette:  

Og der er nogle ting, der er gode i nogen henseender, men ikke i andre. Termo-
vinduer, er vi for eksempel ikke så glade for i forbindelse med den ældre kul-
turarv, men de fleste vil jo synes, termovinduer er en god ting, fordi de holder 
på varmen. 512 

Men varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv udfordres også set fra et fagligt an-
erkendt perspektiv af, der ofte er forbundet store bygningsfysiske ændringer med 
etablering af tilgængelige boliger, efterisolering samt etablering af ventilationsanlæg i 
eksisterende almene boligbebyggelser.  

Flere informanter italesætter ønsket om en større forståelse for, at de (3) de ønskede 
optimeringer har store bygningsfysiske konsekvenser. Kritikken og udfordringerne 
vedrørende de fremsatte krav om optimeringers store bygningsfysiske konsekvenser 
omtales særligt af rådgivere omkring ventilation 513. Men også beboere og driftsfolk 
viser ofte utilfredshed med etableringen af de store og omkostningstunge ventilati-
onsanlæg på grund af såvel de driftsmæssige som de bygningsfysiske konsekvenser. 
Modvilligheden skyldes også eksempler på, at efterisolering og etablering af ventilati-
onsanlæg ikke nødvendigvis er ensbetydende med eliminering af indeklima- og skim-

                                                      
510 Se Del II.A.15 samt lukket bilag pkt. 8. 
511 Interview med Käte Thorsen, Byggeteknisk Konsulent, LBF. 
512 Interview med Jannie R. Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen 
513 Se lukket bilag pkt. 9. 
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melproblemer, da disse ikke kun skyldes byggefysik, men også beboeradfærd 514. Den 
primære modstand fra beboernes side mod etableringen af ventilation synes imidler-
tid at være forbundet med anlæggenes store størrelse, støj og træk snarere end det er 
arkitektoniske kulturarvshensyn eller den efterfølgende drift og vedligehold 515. En 
projektleder fortæller: 

Beboerne er utilfredse med, at der skal nye installationer ind i boligerne, også 
selvom det måske ikke reelt er så generende, så ser det grimt ud, det fylder, og 
nogle synes det larmer. Det er primært et problem i det ældre byggeri, hvor 
pladsen er mere trang. 516 

På samme måde har efterisolering af bebyggelserne konsekvenser for bebyggelsernes 
fremtræden og konstruktion ligesom det har betydning for lysindfaldet i lejlighederne. 
Også etableringen af tilgængelighedsboliger medfører omfattende arbejder ikke kun i 
de enkelte lejligheder men for de fælles opgange og ankomstarealer og dermed for 
den oprindelige struktur i bebyggelserne. Alle forhold som typisk tilskrives arkitektoni-
ske kulturarvsværdier i faglig anerkendt forstand (se Del II.B). 

Kategorierne at (1) det, som er udpeget som værdifuldt opfattes som barrierer, (2) 
diskrepans i projektparternes opfattelse af det værdifulde i det eksisterende byggeri, 
samt at (3) de ønskede optimeringer medfører store bygningsfysiske konsekvenser, 
peger tilsammen mod at der er er forskellige værdiforståelse knyttet til de samme 
fysiske forhold i udgangspunktet for projekterne. Der er derfor en opgave i at etablere 
et (A) styrket fælles værdigrundlag som afsæt i form af samtænkningen af værdiforstå-
elser de mange projektparter imellem tidligt i programmeringsfasen (se figur 47). For 
at fremme værdibaseret udvikling, bør de første helhedsplaner i højere grad informe-
res af en stillingtagen til og viden om det eksisterendes byggeris arkitektoniske kultur-
arvsværdier samt præcis hvordan de kan tænkes i forening med de ønskede optime-
ringer. De officielle fagligt anerkendte kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige 
værdier strider ikke nødvendigvis imod forståelsen af en god bolig. Eksempelvis kan 
inddækningen af en altan eller ombygningen af en lejlighedsplan udføres på en måde 
så flere værdiforståelser i højere grad tilgodeses. Eksempelvis er der tilfælde, hvor 
beboerne gerne vil opretholde de ældre planløsninger med flere men mindre rum, 
trods forslag om etablering af større, åbne, gennemlyste planløsninger 517.  

                                                      
514 Her henvises til undersøgelser præsenteret af Christian Drivsholm på et møde om ventilation afholdt i 
KAB for alle Bellahøjboligforeningerne og deres rådgivere d. 21. september 2017.09.21. Christian Drivs-
holm fortalte om problemer med, at beboere lukker for kontrolventiler ved at stoppe dem til på grund af 
støj eller trækgener, hvorefter ventilationen ikke virker som planlagt. Kritikken af ventilationskravet skal 
også ses i forlængelse af en bredere efterspørgsel på en mere holistisk tænkning af såvel arkitektonisk 
æstetiske overvejelser som bygningsfysiognomi i bestræbelserne på at bevare arkitektoniske kulturarvs-
værdier se eksempelvis Vestergaard og Blyt: “Appropriate Ventilation Solutions for the Iconographic 
buildings from the Fifties - A cross Disciplinary Investigation” (2016). Se endvidere Del II.A.4 og lukket 
bilag pkt. 10. 
515 Se lukket bilag pkt. 11. 
516 Interview med Christian Thorup, Projektleder, KAB. 
517 Fysisk helhedsplan for Højstrupparken. Bygningsforhold, KPF Arkitekter & Fyns almennyttige Boligsel-
skab, april 2015, s. 12: ”Vinderforslaget af ”minikonkurrencen” lagde op til mere ”åbne” planløsninger 
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Figur 47. Tematik A: Behov for et styrket styrket fælles værdigrundlag.  

Bevaringen af de oprindelige planløsninger er i tråd med den faglige anerkendte værd-
isætning, men i de tilfælde beboerne går imod ændringen i boligplaner skyldes det 
ikke umiddelbart kulturarvshensyn 518. Undersøgelser udført af Brøgger Jensen viser, at 
beboere værdsætter den ’modstand’, der kan være i de originale, traditionelle plan-
løsninger 519. Ifølge Brøgger Jensen værdsætter beboere ofte flere mindre rum modsat 
store åbne planer, hvilke ellers typisk skitseres i forbindelse med ombygningsforslag i 
helhedsplanerne. Eksemplet viser, at der kan findes overlappende værdiforståelser om 
end bevæggrundene til det samme ønske er forskellige.  

Etableringen af fælles værdiforståelser, hvor såvel n u t i d s v æ r d i e r  som de fagligt 
anerkendte arkitektoniske kulturarvsværdier søges integreret, kan således styrkes i de 
indledende programmeringsfaser. En styrket fælles forståelse, indenfor hvilken de til 
tider modstridende og andre gange overlappende værdiforståelser er identificeret og 
indbyrdes prioriteret, kan med fordel danne et fælles afsæt for projektudviklingen 
inden Skema A godkendelsen. Et sådan fælles afsæt vil bidrage til at mindske omfanget 
og konsekvensen af brydningspunkter i den videre projekteudvikling.  

                                                                                                                                            
med mere sammenhæng mellem entré, køkken og ophold, sammenlignet med nuværende forhold. Dette 
møder i nogle tilfælde modstand idet beboerne ofte ønsker en mere funktionsopdelte rum. Det er desu-
den vigtigt for beboerne, at antallet af værelser bevares og at disses arealer forbliver så store som muligt. 
Der er derfor efterfølgende arbejdet med at finde det rette niveau mellem radikale, åbne planløsninger 
og mere pragmatisk funktions- og rumopdeling.”  
518 Se lukket bilag pkt. 12.  
519 Jeg henviser her til de foreløbige resultater af Kristine Brøgger Jensens ph.d.-projekt Boligliv og hver-
dagsrum, som hun fremlagde i Bygningskulturens Hus til morgensamlingen 11 januar 2017. Her pegede 
hun på at, beboere ofte finder en fleksibel brug og individuel måde at indrette sig på trods af eller måske 
i kraft af de bindinger et rum giver - det tomme rum er ikke nødvendigvis fordrende for denne fleksible 
brug.  
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Tematik B: det udefinerede ejerskab til kulturarvshensynet  

I nærværende afsnit præsenteres kategorierne 4. forskelle i behov og deres bevæg-
grunde, 5. manglen på øremærkede midler til kulturarvshensyn, 6. utilstrækkelig op-
mærksomhed og interesse. Disse kategorier dækker over en bred vifte af udfordringer, 
der samlet kan anskues som tematik B det udefinerede ejerskab til kulturarvshensynet.  

Der er flere forhold, som har betydning for, hvorvidt projektparterne tager ejerskab til 
kulturarvshensynet.  

 

For det første skyldes det de mange projektparters (4) forskelle i behov og deres be-
væggrunde på tværs af fag og roller i projektet med konsekvens for strategier og øn-
sker til projektindholdet. Beboerne har typisk et nærværende behov om øget komfort 
og boligkvalitet som eksempelvis nye altan-, køkken- og badeværelsesløsninger eller 
afhjælpning af fugt-, træk, og skimmelproblemer samt reduktion af varmeudgifter 520. 
En projektleder i KAB fortæller: 

Selvfølgelig ønsker man [beboerne] en god boligbebyggelse, men det er pri-
mært ens egen bolig og komforten i den, som er højeste prioritet. Så kommer 
bevaringsværdierne i anden række. 521  

Selve boligorganisationen og -foreningen har gerne ønsker til besparelser på drift, 
eliminering af tomgang og udskiftning af nedslidte bygningsdele (se Del II.A.15). Inden-
for selve bygherreparten i den almene renoveringsprojektorganisation kan der dermed 
være store forskelle i behov og ønsker, men også i bevæggrundene bag enslydende 
ønsker. Det viser sig eksempelvis i ønsket om at holde huslejestigningen så lav som 
muligt; fra lejernes side af privatøkonomiske hensyn, mens det fra boligselskabets side 
skyldes behovet om et konkurrencedygtigt lejetilbud 522. Det kan omvendt betyde, at 
man tilvælger billigere men dårligere løsninger fremfor de måske mere holdbare eller 
æstetisk tilpassede alternativer for at holde huslejen nede 523. 

Endvidere viser der sig en forskel i villigheden til at lave langsigtede investeringer i 
boligbebyggelsen på grund af konsekvensen for huslejen mellem beboere og boligor-
ganisation; i bebyggelser med gennemsnitlige lave lejeperioder på grund af, at bebo-
erne helst vil have en lav husleje i den korte tid de bor i bebyggelsen, og i bebyggelser 
med gennemsnitlige lange lejerperioder fordi beboerne overvejende prioriterer at få 
flest mulige af de mere nærværende behov i egen bolig dækket gennem den forestå-
ende huslejestigning snarere end eksempelvis renovering af kloakker 524.  

 

                                                      
520 Se lukket bilag pkt. 13. 
521 Interview med Christian Thorup, Projektleder, KAB. 
522 Se lukket bilag pkt. 14. 
523 Se lukket bilag pkt. 15. 
524 Se lukket bilag pkt. 16.  
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Også i Bellahøjhusene AAB opfatter nogen beboere nogle arbejder i renoveringspro-
jektet som værende mere til glæde for dem end andre:  

Hvad er det vi gerne vil? Et er, at vi gerne vil skifte facadestenene og få sat 
nogle nye vinduer i. Det giver jo ikke vores beboere noget, og de vil jo også 
godt kunne se, at der sker et eller andet, når man får en huslejeforhøjelse lige 
tæt på omkring 15%. 525 

De ovenfornævnte forskelle i behov og bevæggrunde er alle eksempler, der viser sig 
internt hos det, der kan betegnes bygherreparten i de almene renoveringssager 526. 
Hertil kommer, at de samme forskelle vedrørende ønsker til projektindholdet kan vise 
sig mellem bygherreparten og LBF (se Del II.A.4-5).  

LBF skal som beskrevet opfylde formålet om, at sikringen af en økonomisk selvbæren-
de sektor tilgodeses bedst muligt ud fra de gældende regulativer. Når der eksempelvis 
er ønsker om nye altaner i helhedsplanerne kan det skyldes slid, men disse ønsker er 
ofte integreret med beboerønsker om større eller inddækkede altaner 527. Når ændring 
af altaner gives tilsagn om renoveringsstøtte er det forbundet med en langsigtet og 
strategisk tænkning fra LBFs side, der spænder fra fremtidssikringsstrategier til arki-
tektonisk udtryk, hvilke skal afstemmes med beboernes ønsker og en eventuel fagligt 
anerkendt værdisætning i de enkelte sager 528. 

LBF har stor indflydelse på projektindholdet og udførelsen i de enkelte renoverings-
støttesager i kraft af de krav de stiller eller de ønsker de har i forbindelse med god-
kendelse af renoveringsstøtte i henhold til de definerede støtteregulativer 529.  

I de tilfælde hvor der opstår uenighed om projektindhold mellem kommune og bolig-
forening eller mellem kommune og LBF, spiller finansieringen en stor rolle af gode 
grunde 530. Af samme grund er det centralt, hvor meget af projektindholdet og dets 
udførelse, der er på plads, inden projektøkonomien aftales på plads mellem parterne. 

Det er klart at økonomien spiller en stor rolle. Det er vigtigt at få den på plads 
tidligt i processen og få afstemt beboernes ønsker med den økonomiske ram-
me. 531 

                                                      
525 Interview med Gerda Bilde, beboerformand Bellahøjhusene AAB. 
526 Se lukket bilag pkt. 17.  
527 Se lukket bilag pkt. 18.  
528 Ifølge observationer af daglig praksis i LBF, Byggeteknisk Funktion synes LBF generelt at fremme åbne 
altaner, da en åben altan forbindes med øget boligkvalitet. I tråd hermed kan der være et ønske om, at 
altanerne får en størrelse, så de bliver tilgængelige for kørestolsbrugere eller gangbesværede. Men LBF 
fordrer også, at altanernes materialer er robuste, at deres formgivning stemmer overens med den reste-
rende bygning, samt at altanerne ikke bliver for store, da det kan have betydning for lysindfaldet i boli-
gerne 
529 Se Del II.A.14-15 og lukket bilag pkt. 19.  
530 Se lukket bilag pkt. 20.  
531 Interview med Christian Thorup, Projektleder, KAB. 
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Forventningsafstemning parterne imellem i forhold til økonomi har selvsagt betydning 
for renoveringer generelt 532, men den er i særdeleshed vigtig for ambitionen om vær-
dibaseret udvikling, da den netop kendetegnes ved integreringen af eksisterende arki-
tektoniske kulturarvsværdier og n u t i d s v æ r d i e r  som afsæt for projektudviklingen. 
Grundlæggende har forskellene i behov og bevæggrunde herfor konsekvens for, hvilke 
langsigtede investeringer, der synes hensigtsmæssige fra beboernes og boligorganisa-
tionernes side og i særdeleshed for, hvilke arbejder som kvalificeres som støtteberet-
tigede i LBF.  

LBF må imidlertid prioritere brugen af midler selv indenfor de støtteberettigede arbej-
der i forhold til de fra politisk sideafsatte økonomiske rammer 533. Der er ikke uanede 
midler til at finansiere renoveringerne, og i denne forbindelse udfordres den værdiba-
serede ambition aktuelt af, at der en (5) mangel på øremærkede midler til finansiering 
af kulturarvshensynet. LBFs regulativer tilgodeser dermed for nuværende ikke eksplicit 
bevaring af arkitektonisk kulturarv eller æstetiske præferencer arkitektonisk set, hvil-
ket beskrives af en ansat i LBF: 

LBF støtter ikke ekstraordinære arbejder, som måske løfter arkitekturen, hvis 
det ikke anses som nødvendige arbejder på grund af byggetekniske problemer. 
Der er eksempler på afdelinger, der tidligere selv har finansieret en facadeløs-
ning, som har forringet facadeudtrykket væsentligt. Det er der desværre ikke 
mulighed for at støtte ændring af [økonomisk], hvis der ikke er byggetekniske 
problemer. 534 

Kommunen, der som myndighed kan udarbejde bevarende lokalplaner, stille krav ud 
fra bevaringsklasser eller særlige tinglyste censurer, har heller ikke mulighed for at 
yde økonomiske bidrag for at fremme kulturarvshensynet i projekterne.  

I tilfælde hvor LBF ikke økonomisk kan støtte dele af projektet er det op til beboerne 
at finansiere arbejderne over huslejen. Huslejen må imidlertid kun stige indenfor fast-
lagte rammer og skal også finansiere dele af de godkendte arbejder. Grundlæggende 
efterlades hensynet til den arkitektoniske kulturarv således økonomisk uafklaret i den 
aktuelle praksis, hvilket også påpeges af en ansat i LBF: 

Der kan være en forskel i boligorganisationens og beboerdemokratiets behov 
og investeringshorisont, der gør bevaringshensyn vanskelige i praksis. 535  

Endnu en væsentlig årsag som bevirker, at der ikke er etableret et egentligt ejerskab 
til varetagelsen af de almene boligers arkitektoniske kulturarv i renoveringsprojekter-
ne, er imidlertid en (6) utilstrækkelig opmærksomhed og interesse for denne dagsor-
den. De mange ønsker og behov som skal indfris i de enkelte projekter, medfører, at 
den arkitektoniske kulturarvsdagsorden sjældent er en prioritet i projekterne eller 

                                                      
532 Se lukket bilag pkt. 21.  
533 Se Del II.A.14 og lukket bilag pkt. 22. 
534 Interview med Sune Skovgaard Nielsen, Byggeteknisk konsulent, LBF. 
535 Interview med Käte Thorsen, Byggeteknisk Konsulent, LBF. 



 
 

326  

boligpolitisk i det hele taget (se også Del II.A.6) Ligesom LBF har strategier som skal 
implementeres i projekterne, kan kommunerne have byplanpolitiske og -planmæssige 
målsætninger, som søges integreret i projekterne som eksempelvis arkitektur-, energi- 
og klimapolitikker, bydelsudviklingsplaner eller lignende 536. Disse dagsordner vejer 
ofte tungere end hensynet til arkitektoniske kulturarv, hvilket udtrykkes af en ansat i 
Københavns Kommune: 

Men der er nok mange andre dagsordner [end bevaring], der kommer først [i 
kommunen vedr. almene boligrenoveringsprojekter] som klimasikring. Også de 
sociale ting fylder mere. Der er mange ting, man gerne vil. 537 

Flere informanter har endvidere givet udtryk for, at de overvejende ikke mener, at 
boligbebyggelsernes arkitektoniske kulturarv og deres eventuelle bevaring er i bebo-
ernes bevidsthed, eller at det er et emne de prioriterer eller interesserer sig for 538. 
Ligeså afgørende er det i denne forbindelse, at opmærksomheden på almene boligbe-
byggelsers arkitektoniske kulturarv er et nyt fokus også fra arkitektrådgivernes side 539 
såvel som i de fleste boligorganisationer og kommuner 540.  

Ifølge empirien er det langt fra alle kommuner, der viser interesse for arkitektonisk 
kvalificering af helhedsplanerne inden Skema A godkendelse i det hele taget eller for 
den arkitektoniske kulturarvsdagsorden i særdeleshed 541. En ansat i LBF udtaler her-
om: 

Normalt er der ikke direkte kontakt til beliggenhedskommunen i løbet af en re-
noveringsstøttesag. […] Kommunerne informeres om og indbydes til besigtigel-
sen inden skema A ansøgning og godkendelse. Ofte dukker kommunens repræ-
sentanter ikke op. Og ofte er kommunens repræsentanter ikke arkitektfaglige 
medarbejdere, men medarbejdere med ansvar for sagernes juridiske aspekter 
[Tilsynet]. Der er dog stor forskel på kommunerne. Nogen deltager næsten al-
tid og andre deltager aldrig. Det estimeres, at kommunerne deltager ved under 
halvdelen af besigtigelserne. […] Det er de færreste kommuner, der involverer 
sig i den arkitektoniske løsning af projekterne. Det er primært i de større kom-
muner som for eksempel København, Aalborg, Odense og Aarhus kommune, at 
der arbejdes engageret med renoveringssagernes arkitektoniske løsninger. 542 

                                                      
536 Se lukket bilag pkt. 23.  
537 Interview med Kamilla Raselli, Almene Boliger, Københavns Kommune. 
538 Se lukket bilag pkt. 24.  
539 Se lukket bilag pkt. 25.  
540 Se Del II.B.16. og lukket bilag pkt. 26.  
541 Se Del II.B.14 og lukket bilag pkt. 27.   
542 Interview med Lars Holmsgaard, Funktionsleder, LBF. 
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En mulig årsag til mange kommuners manglende involvering er formentlig, at beva-
ringsdagsordenen i alment renoveringsregi netop dannes i disse år, og at der dermed 
ikke er etableret et egentligt fokus med en tilhørende praksis og ressourcer, særligt i 
de mindre kommuner 543.   

Københavns Kommune er en af de få kommuner, der både søger at fremme hensynet 
til den arkitektoniske kulturarv samt at forventningsafstemme med boligforeningen 
inden Skema A ansøgningen. Denne målsætning udfordres imidlertid af ressourceman-
gel og lange processer 544. Også i Århus Kommunes afdeling Alment Byggeri prioriteres 
tidlig dialog med kommende renoveringsstøtteansøgende boligafdelinger, ligesom de 
deltager i LBF besigtigelserne, for at sikre en bedst mulig sagsgang 545. Langt de fleste 
kommuner synes imidlertid ikke at have ønske om, strategier for eller måske ressour-
cer til at involvere sig hverken i arkitektoniske eller bevarende spørgsmål i forhold til 
indholdet og udførelsen af almene boligrenoveringsprojekter, når det kommer til god-
kendelse af ansøgningerne i forbindelse med Skema A godkendelsen i LBF. Det er en 
udfordring for den værdibaserede dagsorden, når denne faglige vurdering og den gen-
sidige kvalificering de beslutningsdygtige parter således udebliver tidligt i renoverings-
støtteprocessen 546.  

 

De ovenfor beskrevne kategorier medfører, at hensynet til bebyggelsernes arkitektoni-
ske kulturarv er sekundært i de almene boligrenoveringer og dermed i at ingen af de 
beslutningsdygtige parter tager egentligt ejerskab til varetagelsen af den arkitektoni-
ske kulturarv igennem projekterne. Det skyldes dels en (6) utilstrækkelig opmærksom-
hed eller Interesse i denne dagsorden på emnet, men også at der som udgangspunkt 
er tale om at mange projektparter skal søge at få indfriet egne behov og strategier i 
renoveringsprojekterne. De (4) forskelle i behov og deres bevæggrunde bevirker dels 
en forskel i investeringshorisonter, dels en forskel i prioritering i projektindhold med 
det resultat, at varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv ikke et primært afsæt hos 
nogen af de beslutningsdygtige parter. I de tilfælde hvor varetagelsen af de almene 
boligers arkitektoniske kulturarv er et italesat emne i forbindelse med renovering, er 
det ikke afklaret, hvem som har det egentlige ansvar for dens varetagelse, særligt i 
økonomisk forstand hvilket forstærkes på grund af en (5) mangel på øremærkede mid-
ler til kulturarvshensynet. Det er særligt når kategorierne viser sig tidligt i processen 
inden Skema A godkendelsen at det udefinerede ejerskab til kulturarvshensynet gør sig 
gældende med konsekvens for programmering af projektindhold og arkitektoniske 

                                                      
543 Se lukket bilag pkt. 28.  
544 Dette gøres allerede ved de årlige Styringsdialogmøder, som kommunen afholder med de forskellige 
boligforeninger uanset om de skal renovere eller ej. Her søger kommunen at få et overblik over kommen-
de renoveringsprojekter og deres indhold. Københavns Kommune holder også et dialogmøde med bolig-
foreninger, efter den obligatoriske besigtigelse af LBF, omkring projektindhold og forventningsafstemning 
i forbindelse med udarbejdelse af den endelige helhedsplan op mod Skema A godkendelsen. Se også 
lukket bilag pkt. 29.  
545 Se lukket bilag pkt. 30. 
546 Se lukket bilag pkt. 31.  
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løsninger (se figur 48).  Dette kan i særdeleshed have store konsekvenser for den vær-
dibaserede ambition, hvis der senere i projektudviklingsprocessen rejses krav om vare-
tagelse af bebyggelsernes arkitektoniske kulturarv. I sådanne tilfælde kan det nemlig 
være vanskeligt at integrere et sådan hensyn i det allerede godkendte projekt samtidig 
med, at ingen som udgangspunkt følte, at det var et primært behov i projektet. 

 

Figur 48. Tematik B: Det udefinerede ejerskab til kulturarvshensynet. 
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Tematik C: behov for styrkelse af værdibaserede beslutningsprocesser 

Den værdibaserede tilgang til almen boligrenovering synes at etablere sig netop i disse 
år i forlængelse af det øgede fokus på boligbebyggelserne som arkitektonisk kulturarv 
(Del II.B). Af samme grund er der også et behov for at etablere værdisætnings- og 
beslutningsprocesser omkring, hvad der værdsættes som arkitektonisk kulturarv, og 
hvordan man ønsker at varetage denne kulturarv som en integreret del af renove-
ringsprojekterne.  

I dette afsnit beskrives tematik C behov for styrkelse af værdibaserede beslutningspro-
cesser og kategorierne 7. værdisætning ikke påkrævet forud for Skema A, 8. varetagel-
se af arkitektonisk kulturarv indenfor de givne rammer, 9. ingen etablerede officielle 
retningslinjer eller metoder til kvalificeringen af en værdibaseret praksis og 10. prin-
cipbaseret tilgang nødvendiggør, at der løbende foretages faglige vurderinger. Tematik 
C angår, at de for nuværende relativt uetablerede officielle værdisætnings- og beslut-
ningsprocesser hos boligselskaber, myndigheder og LBF vedrørende afvejning og prio-
ritering af arkitektoniske kulturarvsværdier, viser sig udfordrende for den værdibase-
rede tilgang. Det skyldes, at en manglende officiel positionering hos LBF og kommuner 
i forhold til de almene boliger som arkitektonisk kulturarv og officielle målsætninger 
for varetagelsen af denne, potentielt kan medføre en uigennemsigtig beslutningspro-
ces i den daglige forvaltning såvel for interne og eksterne projektimplicerede parter. 

 

Den tidlige italesættelse af hvilke krav et kulturarvshensyn kan medføre i forhold til de 
arkitektoniske løsninger, er afgørende for at etablere et fælles afsæt for en værdiba-
seret udvikling. Derfor er udfordres den værdibaserede ambition grundlæggende af, at 
der for nuværende (7) ikke kræves værdisætning forud for Skema A godkendelsen. 
Empirien peger imod, at der ikke er indarbejdet en egentlig praksis for vurderingen af 
de almene boliger som arkitektonisk kulturarv i forbindelse med renoveringsprojekter i 
mange kommuner (se kategori 6 og Del II.A.4). Der synes heller ikke at være etableret 
en proces for sådanne vurderinger i mange boligorganisationer, og vurderinger af 
bebyggelsernes arkitektoniske kulturarvsværdier er heller ikke et krav i forbindelse 
med de første helhedsplaner til renoveringsstøtteansøgninger ifølge LBFs regulativer. 
Ifølge LBFs vejledning til ansøgning om renoveringsstøtte informeres om, at ”beva-
ringsværdi fastlægges lokalt, evt. baseret på landsdækkende vejledning og rådgiv-
ning” 547. Der kræves dermed ikke nødvendigvis en sådan vurdering fra LBFs side, men 
den kan imidlertid godt efterspørges af LBF. Der er således sjældent tale om en egent-
lig værdisætning eller egentlig italesættelse af den eksisterende bebyggelses arkitek-
toniske kulturarvsværdier. En sådan vurdering er dermed ikke sikret som et integreret 
afsæt for vurderingen af de aktuelle bygningsfysiske udfordringer, boligforeningerne 
står overfor. 

                                                      
547 Landsbyggefonden, “Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligehol-
delse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om 
tilskud til infrastrukturændringer i udsatte almene boligområder”. 
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Trods LBFs juridiske og regulatoriske begrænsninger, når det kommer til at udpege 
arkitektonisk kulturarv, stille juridisk bindende krav til dennes varetagelse eller til 
specifikt støtte denne økonomisk, tages der alligevel højde for varetagelsen af den 
arkitektoniske kulturarv i den daglige forvaltningspraksis 548. LBFs sekretariatschef ud-
taler: 

Dér vil vi [LBF] også holde bevaringshensyn højt, for hvis der gøres noget ved 
facader eller noget andet, og det er jo ikke LBF, der kommer og beder om det, 
men hvis de [ansøgerne] kommer og beder om det, så bliver de mødt med den 
melodi. 549 

Dette sker som en (8) varetagelse af arkitektonisk kulturarv indenfor de givne rammer 
og primært i forlængelse af kriterierne for arkitektonisk kvalitet. Ifølge empirien anses 
arkitektonisk kvalitet i LBF som et nødvendigt og integreret led i opretholdelsen af 
kvalitative, velfungerende boligområder både funktionelt og visuelt550. LBFs holdning 
til arkitektonisk kvalitet beskrives af informanterne som en forening af funktionelle, 
æstetiske og byggetekniske hensyn. Der er imidlertid ikke nedskrevne retningslinjer 
herfor. I den enkelte sag baseres vurderinger af renoveringsstøtteansøgningernes 
arkitektoniske kvalitet dels på faglige vurderinger, erfaringer og interne drøftelser 551, 
dels med udgangspunkt i de evaluerings-og forskningsprojekter, som LBF får udført 
eller støtter økonomisk 552. Ifølge LBFs egne udgivelser er der også en udbredt forståel-
se af, at fortællinger om boligbebyggelserne og dermed også kulturarvsfortællinger 
styrker identitets- og ejerskabsfølesen og dermed er væsentlige for opretholdelsen af 
også social sammenhængskraft 553. LBF står endvidere bag udgivelsen Rammer for Ud-
vikling. Almene boligers bevaringsværdier 554 og tilslutter sig derfor rimeligvis denne 
forståelse og værdisætning af de almene boliger som arkitektonisk kulturarv. 

LBF søger af samme grund aktuelt at tilgodese LBFs forståelse af såvel arkitektonisk 
kvalitet som kulturarvshensyn indenfor de givne regulativer og forvaltningsmæssige 
rammer 555. Hensynet til den arkitektoniske kulturarv synes i LBFs aktuelle forvaltnings-
praksis i høj grad at blive tænkt i en arkitektfaglig forstand, forstået som en bestand-
del integreret med eller i forlængelse af arkitektonisk kvalitet 556. Der er eksempelvis 
tilfælde, hvor LBF som supplement til den første helhedsplan har efterspurgt en arki-
tektfaglig vurdering af den eksisterende bebyggelses arkitektoniske kvaliteter (eller 

                                                      
548 Se Del II.A.15 og lukket bilag pkt. 32.  
549 Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, Landsbyggefonden. 
550 Se lukket bilag pkt. 33.  
551 Se lukket bilag pkt. 34.   
552 Se lukket bilag pkt. 35.  
553 Bech-Danielsen og Christensen, Boligområder i bevægelse. Fortællinger om fysiske og boligsociale 
indsatser i anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæum.  
554 Rosenberg Bendsen (red):Rammer for udvikling: Almene boligbebyggelsers bevaringsværdier (Lands-
byggefonden, 2017). 
555 Se lukket bilag pkt. 36.  
556 Se lukket bilag pkt. 37.  
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arkitektoniske værdier) i et forsøg på at sikre, at disse blev opretholdt i de nye løsnin-
ger 557. LBF søger med baggrund i gældende regulativer at varetage arkitektoniske kul-
turarvshensyn igennem deres krav til projektindhold og løsningernes arkitektoniske 
kvalitet i behandlingen af renoveringsstøtteansøgninger. Dette viser sig hovedsageligt 
som et hensyn til det oprindelige visuelle udtryk i kraft af en tilpasset ny formgivning 
og materialeholdning 558. Ifølge en udtalelse fra en ansat i LBF fremgår det, hvorledes 
hensynet til det oprindelige udtryk integreres med de øvrige vurderingskriterier: 

LBF vurderer indholdet og løsningsforslagene i alle helhedsplaner og stiller krav 
om ændringer, hvis de ikke er hensigtsmæssige byggeteknisk eller arkitektonisk 
i forhold til respekten for det oprindelige udtryk. Desuden vurderes boligafde-
lingens fremtidssikring og konkurrencedygtighed. 559 

LBF har indenfor de gældende regulativer mulighed for at stille krav til særlige løsnin-
ger, som understøtter denne forståelse på grundlag af faglige vurderinger eksempelvis 
med henvisning til kravet om løsningernes robusthed. Det ses i sager, hvor murede 
bebyggelser skal efterisoleres, og man fra LBFs side gerne ser, at boligforeninger af-
slutter efterisoleringen med skalmur i stedet for billigere pudsløsninger eller pladeløs-
ninger dels med henvisning til robusthedskriteriet, dels ud fra den faglige vurdering, at 
skalmur og til tider genbrug af eksisterende murværk er den hensigtsmæssige løsning i 
forhold til et arkitektonisk kulturarvshensyn 560.  

Det er endvidere en væsentlig udfordring for den værdibaserede udvikling af almene 
boliger, at der (9) ikke er etableret officielle retningslinjer eller metoder til kvalifice-
ringen af en værdibaseret praksis hos de beslutningsdygtige parter eller hos de arki-
tektfaglige rådgivere. Det vanskeliggør LBFs promovering af den værdibaserede tilgang 
i almene boligrenoveringsprojekter af flere grunde. For det første kan den arkitektoni-
ske kulturarvsdagsorden synes svær at retfærdiggøre for LBF politisk set, hvis den er i 
konflikt med eksempelvis en boligsocial, sundheds-, tilgængeligheds- eller bæredyg-
tighedsdagsorden 561. For det andet er det vanskeligt at fordre en værdibaseret udvik-
ling af almene boliger i praksis, når der ikke i LBF er etableret egentlige officielle ret-
ningslinjer for, hvordan LBF gerne ser, at varetagelsen af de almene boliger som arki-
tektonisk kulturarv skal ske i projekterne 562. Givetvis tilslutter LBF sig de retningslinjer, 
som beskrives i kampagnen om 1940ernes og 1950ernes murede bebyggelser samt i 
Rammer for udvikling. Almene boligers bevaringsværdier, da LBF har været involveret i 
begge projekter. Alligevel er disse retningslinjer ikke officielt fremført som gældende 
for LBFs forvaltning. Det kan imidlertid også være problematisk for LBF at begrunde 

                                                      
557 Dette var eksempelvis tilfældet i Brøndbyparken afd. 1, Bredager/Gillesager. 
558 Se lukket bilag pkt. 38.  
559 Interview med Käte Thorsen, Byggeteknisk konsulent, LBF. 
560 Observation af LBF besigtigelse i Mosegårdsparken, Gentofte, 2016 se også lukket bilag pkt. 39. 
561 Se Del II.A.17 og lukket bilag pkt. 40.  
562 Se lukket bilag pkt. 41.  
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udarbejdelsen af egentlige, officielle principper for området, da LBF ikke har juridisk 
hjemmel eller specifik politisk opbakning hertil 563.   

Også hos mange arkitektrådgivere er den værdibaserede tilgang til renovering af al-
mene boligbebyggelser en ny praksis, og der er ofte heller ikke her etableret egentlige 
metoder til vurdering af bebyggelsernes arkitektoniske kulturarvsværdier eller for 
prioritering og afvejning af deres varetagelse som en integreret del af projektudviklin-
gen. Ofte synes hensynet til den eksisterende bebyggelses kvaliteter og karakter at 
være integreret med selve den arkitektfaglige tilgang til opgaveløsning snarere end et 
kulturarvshensyn baseret på en egentlig identificering af bebyggelsens arkitektoniske 
kulturarvsværdier i faglig anerkendt forstand 564.  

Dette er som beskrevet i Del II.A.3 også gældende for størstedelen af landets kommu-
ner, og det svingende engagement, de uensartede retningslinjer kommunerne imellem 
eller den eventuelt ligefremt manglende stillingtagen tidligt i processen, kan bevirke 
usikkerhed omkring kvalificeringen af de enkelte projekter i selve udførelsesfasen. Ikke 
mindst fordi, at LBF efter godkendelsen af helhedsplanen i forbindelse med Skema A 
hovedsageligt kun forholder sig til ændringer i projektøkonomien.  

En årsag til de manglende officielle retningslinjer fra kommunernes og LBFs side kan 
også være, at man bevidst afholder sig fra at lave disse. Den principbaserede og til-
pasningsdygtige forvaltningspraksis, hvor principper, bredt formulerede regulativer 
eller lovgivning giver vide rammer, der kan forvaltes differentieret indenfor, kendes 
nemlig både fra SLKS, kommuner og LBF og kan netop siges at være i tråd med en fag-
ligt anerkendt bevaringspraksis 565. En sådan (10) principbaseret tilgang nødvendiggør, 
at der løbende foretages faglige vurderinger i LBF og kommuner, hvilke således kan 
variere fra sag til sag grundet en pragmatisk stillingtagen til netop den individuelle 
sags udfordringer, muligheder og kontekst566.  

I LBF har man netop valgt ikke at udfolde hvad, der præcis ligger til grund for forvalt-
ningen af støttekriterierne i renoveringsstøtteordningen. Det skyldes, at man vil sikre 
en forvaltningsmæssig fleksibilitet og ikke ønsker, at offentliggjorte retningslinjer bli-
ver til minimumskrav 567. En ansat i LBF forklarer: 

Vi siger jo, at ingen bygninger er ens, derfor bør sagsbehandlingen også være 
rummelig og tilpasningsdygtig og ikke for rigid. 568 

                                                      
563 Det er folketinget og boligforligspartierne, som afsætter rammerne for hvor mange penge, der må 
anvendes i renoveringsstøtteordningen til at opfylde de forholdsvis bredt formulerede politiske målsæt-
ninger. LBF skal herefter prioritere de givne midler indenfor disse rammer, da der ikke er penge til at 
dække hele det estimerede renoveringsbehov som beskrevet i Del II.A. Se også lukket bilag pkt. 42. 
564 Se lukket bilag pkt. 43.  
565 Starn, “Authenticity and historic preservation: Towards an authentic history”, 11. 
566 Se Del II.A.14-16 og lukket bilag pkt. 44.  
567 Se lukket bilag pkt. 45. 
568 Interview med Sune Skovgaard Nielsen, Byggeteknisk Konsulent, Landsbyggefonden. 
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I stedet korrigeres der for skiftende behov og eventuelle ændrede holdninger til, hvad 
der er de rette midler til at nå det grundlæggende mål; at opretholde en selvfinansie-
rende almen boligsektor gennem en tilpasningsdygtig forvaltningspraksis 569. Denne 
løbende tilpasning af forvaltningspraksis skal LBF sikre sker i forhold til aktuelle politi-
ske dagsordner 570. Der kan derfor være en glidende overgang fra eksempelvis, at der 
gives tilladelse til nedrivninger, eller at der prioriteres nedlægning af små lejemål, til 
at det ikke længere føres frem i sagerne. Sådanne ikke officielt etablerede ændringer 
kan være vanskelige for boligforeningerne og deres rådgivere at tage højde for i deres 
indledende ansøgning og helhedsplan. Dette gælder ikke også det stadig voksende 
fokus på varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv. Den principbaserede forvalt-
ningspraksis har mange fordele, men kan også lede til flere udfordringer for den vær-
dibaserede tilgang. Eksempelvis kan en sådan forvaltningspraksis netop kompliceres 
yderligere, hvis de officielle konkrete vejledninger til hensigtsmæssig varetagelse af 
den arkitektoniske kulturarv er upræcise 571. Særligt arkitektrådgivere påpeger, at det 
til tider kan være vanskeligt at forstå krav og bevæggrunde fra LBFs side, hvis kommu-
nikationen er indirekte eller betingelsernes ophav og baggrund uigennemsigtige 572. 

De løbende faglige vurderinger, som nødvendiggøres af den principbaserede tilgang til 
forvaltning udfordres yderligere, når der mangler officielle SAVE-klassificeringer af 
bebyggelsernes bevaringsværdi. I mange kommuner er det ikke registreret, hvorvidt 
de almene boligbebyggelser i kommunen er bevaringsværdige og i hvor grad 573. Kom-
munerne er dermed nødt til at lave løbende vurderinger af bevaringsværdighed, når 
de modtager byggesager om renovering af almene boligbebyggelser 574. I sådanne til-
fælde bliver kommunens mulighed for at stille krav om varetagelsen af kulturarvshen-
syn betydeligt svækket, da det juridiske grundlag er fraværende. Det kulturarvshensyn, 
som kommunerne vurderer, er hensigtsmæssigt på baggrund af de løbende vurderin-
ger skal således sættes igennem i projekter alene på grundlag af faglige argumentatio-
ner ud fra en faglig anerkendt forståelse, der kan opfattes i opposition til andre dags-
ordner i projekterne 575. Flere informanter peger således på, at der burde foretages en 
national registrering af bygningsmassen samlet set, til brug for kommunernes forvalt-
ning på området 576. Bag ønsket om en nationalt dækkende klassificering ligger forstå-

                                                      
569 Se lukket bilag pkt. 46.  
570 Se lukket bilag pkt. 47.  
571 Se lukket bilag pkt. 48.  
572 Se lukket bilag pkt. 49.  
573 Det skyldes dels, at mange kommuner ikke har lavet kommunale SAVE-registreringer i forbindelse, dels 
at i de kommuner hvor det er gjort, har SAVE-vurderingerne kun omfattet bygninger opført før 1945. 
574 Se lukket bilag pkt. 50.  
575 Se lukket bilag pkt. 51.  
576 Ønsket herom blev italesat af ansatte i Københavns Kommune og Århus Kommune. Da interviewene 
blev udført, var udgivelsen Rammer for udvikling: almene boligbebyggelsers bevaringsværdier ikke udgi-
vet. Trods at der i bogen gives en beskrivelse af den almene boligmasses udvikling og karakter og værdi-
beskrivelser af de 30 mest signifikante almene boligbebyggelser, er der ikke tale om en klassificering af de 
enkelte bebyggelser over hele landet. Et arbejde i det omfang, ville dog også kræve kommunal deltagelse 
grundet bygningsmassens store størrelse. 
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elsen af, at det er varetagelsen af en national kulturarvsfortælling, der aktuelt er på 
spil og ikke nødvendigvis en lokal drevet interesse 577.  

Den principbaserede tilgang til forvaltning og de medfølgende løbende vurderinger 
kan også føre til, at tidligere beslutninger må revurderes internt i en forvaltning, hvil-
ket fremgår af en udtalelse fra en kommunalt ansat: 

Vi undrer os nogle gange over, hvorfor en ejendom har fået en høj eller en lav 
værdi [SAVE-værdi], og så behandler vi den efter den værdi, vi mener den bør 
have. Vi kan også gå ind og ændre SAVE-værdien, hvilket er gjort nogle gange i 
forbindelse med områdefornyelsessager, hvor vi lavede en ny SAVE-
registrering. Det kan dog være svært at overbevise boligorganisationerne i de 
tilfælde, hvor vi vurderer, at bygningen er mere værd [SAVE-værdi] end den er 
vurderet til. 578 

Flere informanter har givet udtryk for, at det kan være svært at forstå baggrunden for 
de løbende vurderinger, som den principbaserede tilgang medfører. Denne problem-
stilling skal ikke kun ses i forlængelse de brede formuleringer i regulativer og vejled-
ninger, men også på grund af at der ikke findes endegyldige korrekte løsninger, hvilket 
beskrives nærmere i tematik G. Den principbaserede tilpasningsdygtige tilgang til for-
valtning kan, som beskrevet ovenfor, således udfordrer de værdibaserede almene 
renoveringsprojekter på en række måder. Særligt da det er praksis at vurdere de 
samme problemstillinger ud fra et fagligt erfaringsgrundlag og fagligt funderede prin-
cipper, der ikke er nedskrevet måske hverken internt eller officielt 579. Omvendt sikrer 
denne forvaltningskultur netop et råderum i rammeværket, som kan vise sig som et 
mulighedsrum for alle de projektimplicerede parter. 

 

Grundlæggende viser der sig et (C) behov for styrkelse af værdibaserede beslutnings-
processer i den almene renoveringskontekst. Det skyldes for det første, at der ikke er 
sikret en tidlig italesættelse af de arkitektoniske kulturarvsværdier, da (7) værdisæt-
ning ikke er påkrævet forud for Skema A godkendelsen. Endvidere bevirker de (10) 
principbaserede løbende faglige vurderinger i kommunerne og LBF (og SLKS), at afgø-
relser og retningslinjer synes åbne for fortolkning for andre end den pågældende in-
stans og dermed til diskussion, hvis ikke grundlaget for disse og deres ophavsbetingel-
ser er gjort tydelige (se også Kategori 22 i tema G).  Endvidere bevirker den aktuelle 
(8) varetagelse af arkitektonisk kulturarv indenfor de givne rammer i LBF, samt at der 
(9) ikke er etableret officielle retningslinjer eller metoder til kvalificeringen af en vær-
dibaseret praksis hos de beslutningsdygtige parter, at der kan opstå usikkerhed om-
kring både beslutningsprocesser samt beslutningernes rigtighed både internt hos en 
enkelt part samt projektparterne imellem. Tematik C gør sig derfor gældende, hver 
gang de beslutningsdygtige parter skal nå til enighed omkring projektindholdet. Den 

                                                      
577 Se lukket bilag pkt. 52.  
578 Interview med Peter Zeller, arkitekt, Almene Boliger, Københavns Kommune. 
579 Se lukket bilag pkt. 53.  
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Figur 49. Tematik C: Behov for styrkelse af værdibaserede beslutningsprocesser. 

gør sig i særdeleshed gældende for den værdibaserede ambition, når principper for 
kulturarvshensynet skal integreres i projektet. Som beskrevet tidligere er der store 
variationer i, hvornår kulturarvshensynet introduceres fra projekt til projekt, og tema-
tik C kan derfor gøre sig gældende helt frem til udførelsesfasen. Alligevel er tematik C 
illustreret i forbindelse med Skema A godkendelsen (se figur 49), da det hovedsageligt 
er frem mod denne, at LBF vurderer ansøgningerne og kommer med deres ønsker og 
krav til projektindhold, de fysiske løsninger samt fastlægger den økonomiske ramme. 
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Tematik D: Hensynet til den arkitektoniske kulturarv er en sen 
 og generende dagsorden 

I dette afsnit præsenteres kategorierne 11. kulturarvshensynet et lag, der tilføjes, 12. 
kulturarvshensynet som en fordyrende dagsorden, 13. behov for styrket tidlig dialog 
de beslutningsdygtige parter imellem samt 14. behov for udvidet forarbejde, der sam-
let set kan resultere i tematik D hensynet til den arkitektoniske kulturarv opleves som 
en sen og generende dagsorden. Tematik D er tæt forbundet til de tre første tematik-
ker; (A) behov for et styrket fælles værdigrundlag som afsæt, (B) det udefinerede ejer-
skab til kulturarvshensynet og (C) behov for styrkelse af værdibaserede beslutningspro-
cesser. Af samme grund er nogle af de kategorier, der gør sig gældende for disse før-
ste tematikker også væsentlige her, endog de resulterer i en anden tematik.  

 

Den værdibaserede tilgang til almen boligrenovering udfordres som beskrevet i de 
tidligere afsnit af, at der ikke for nuværende direkte stilles krav om stillingtagen til 
bebyggelsernes arkitektoniske kulturarvsværdier, eller hvordan de bør varetages inden 
Skema A godkendelsen. Potentielt bliver (11) kulturarvshensynet et lag, der tilføjes 
senere i projektudviklingsprocessen. Som beskrevet i Del II.A.3-4 bliver projektindhol-
det og projektøkonomien lagt fast i forbindelse med Skema A godkendelsen af den 
fremsendte helhedsplan. Bebyggelsen er på dette tidspunkt besigtiget af LBF og hel-
hedsplanen og ansøgningen om renoveringsstøtte fra boligforeningen er blevet tilpas-
set LBFs krav til projektindhold samt de regulativafstemte økonomiske rammer 580. Som 
beskrevet i forrige afsnit er der store forskelle på i hvilken udstrækning og hvornår i 
processen, kommunerne eventuelt italesætter deres holdninger og krav i forhold til 
renoveringsprojekterne. De fleste kommuner beskæftiger sig udelukkende med deres 
økonomiske og juridiske forpligtigelser i forbindelse med en almen renoveringsstøtte-
sag inden Skema A godkendelsen. Ofte italesætter beliggenhedskommunen således 
først deres betingelser og krav til projektindholdet frem mod Skema B i forbindelse 
med ansøgningen om byggetilladelse 581. Selve projektindholdet og beskrivelsen af, 
hvordan renoveringens arkitektoniske løsninger tænkes gennemført, er på dette tids-
punkt godkendt af beboerdemokratiet og LBF, og økonomien er fastsat i overens-
stemmelse med disse forventninger. Det betyder ikke nødvendigvis et manglende fo-
kus på arkitektur og arkitektonisk kulturarv fra kommunens side, blot at man, som 
forvaltning, først forholder sig til disse fagaspekter i sagen i forbindelse med byggean-
dragende.  

Den arkitektoniske kulturarvsdagsorden sikres dermed ikke som en integreret del af 
den tidlige projektformulering, men bliver i disse tilfælde et fokus, der bliver føjet til 
senere i projektudviklingsprocessen enten af kommunen, eller fordi eksterne aktører 

                                                      
580 Se lukket bilag pkt. 54.  
581 Se lukket bilag pkt. 55.  
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har rejst opmærksomhed omkring kulturarvshensynet582, eksempelvis som i Gelle-
rupparken, Højstrupparken og i Bellahøjhusene AAB583.  

Endnu en væsentlig grund til der potentielt er tale om, at kulturarvshensynet tilføjes 
sent i projektudviklingen er, at afsættet for renoveringsprojekterne i realiteten ofte 
primært er byggetekniske problemer og svigt. Det er nemlig sådanne problemstillin-
ger, der berettiger tilsagn om renoveringsstøtte (se også Del II.A.3). Af gode grunde er 
der fra boligforeningernes side derfor et fokus på det eksisterende byggeris fejl, mang-
ler, komfortproblematikker og slitage i de første programmeringsfaser og helhedspla-
ner fremfor de eksisterende kvaliteter, arkitektoniske kulturarvsværdier og deres po-
tentiale. Dermed øges risikoen for en sen italesættelse af det arkitektoniske kultur-
arvshensyn, samt at det bliver opfattet som et lag, der adderes til projektindholdet584. 
Ifølge en projektleder i KAB ændrer dette primære fokus på dokumentation af bygge-
tekniske fejl og mangler i det indledende projektmateriale ikke karakter, fordi der er 
tale om en bevaringsværdig bygning. Den nuværende projektudviklings- og renove-
ringsstøtteansøgningsproces kan dermed udfordre ambitionen om en værdibaseret 
udvikling af de eksisterende almene bebyggelser ved, at den arkitektoniske kulturarvs-
dagsorden potentielt først introduceres af kommunerne i forbindelse med ansøgnin-
gen om byggetilladelse og dermed bliver introduceret sent i projektforløbet. Integre-
ring af et rejst kulturarvshensyn i det allerede formulerede projektindhold og dets 
løsninger kan på dette tidspunkt opfattes som besværligt for boligforeningen og deres 
rådgivere 585.  

Den sene italesættelse af kulturarvshensynet kan også resultere i, at projektet poten-
tielt fordyres, da der fra kommunens side kan stilles krav om særlige arkitektoniske 
løsninger for at opfylde bevaringshensyn i forbindelse med ansøgningen om byggetil-
ladelse 586. I andre tilfælde er det ikke kommunen, men eksterne aktørers krav om op-
mærksomhed på bevaring, der i sidste ende kan medføre ændringer i projektindholdet 
og i projektøkonomien. Konsekvensen kan være, at særligt boligforeningen, beboerne 
og boligorganisationen oplever (12) kulturarvshensynet som en fordyrende dagsorden. 
Eksempelvis er der potentielt tale om fordyrelse af projektet, hvis bevaringshensyn 
medfører ændringer af projektet eller projektindhold, som nødvendiggør yderligere 
projektudvikling og en ny godkendelsesrunde hos de tre beslutningsdygtige parter. 
Særligt kan hensynet til den arkitektoniske kulturarv få karakter af et generende ”lag” 
som yderligere påføres projektet, hvis de løsninger, som vurderes at være hensigts-
mæssige for at kunne mediere de arkitektoniske kulturarvsværdier, er dyrere end an-
dre alternativer.  

                                                      
582 Se lukket bilag pkt. 56.   
583 Se lukket bilag pkt. 57.  
584 Se lukket bilag pkt. 58.  
585 Se lukket bilag pkt. 59.  
586 Se lukket bilag pkt. 60.  
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Empirien viser, at der ofte fra arkitektrådgivernes side er ønske om at kunne udvikle 
og afprøve særlige arkitektoniske løsninger i bestræbelsen på at varetage den arkitek-
toniske kulturarv i almene boligrenoveringsprojekter. Dette er dog vanskeligt, hvis der 
ikke er afsat tid og dermed økonomi til sådan et arbejde. I konklusionen på rapporten 
Renovering af almene boligområder. Evaluering af fysiske indsatser gennemført i peri-
oden 2014-2016 fremgår det, at der er flere tilfælde, hvor de afsatte budgetter i for-
bindelse med Skema A godkendelsen ikke synes at være tilstrækkelige for renove-
ringsprojekterne, vel at mærke også når bevaringshensyn ikke er på tale: 

”De løbende besparelser [undervejs i renoveringen] er således uheldige, og 
selvom det ikke er overraskende, at der dukker uforudsete udfordringer op 
undervejs i renoveringerne, kan der stilles spørgsmålstegn ved troværdighe-
den i de budgetter, der lægges til grund for skema A-ansøgninger. Det bør 
overvejes, om der kan dannes bedre grundlag for disse budgetlægninger, og 
om udbudsformen kan ændres så realistiske budgetter i højere grad favorise-
res.” 587 

I flere cases er der imidlertid valgt forholdsvis nye arkitektoniske løsninger, som ikke 
alle er velafprøvede i den almene kontekst eller endda direkte er blevet udviklet i sel-
ve sagerne. Der er eksempelvis brugt meget tid og omhu i udviklingen af facadeløsnin-
gerne både Søndermarken, Bellahøjhusene og Højstrupparken. Der ligger derfor en 
udfordring for LBF i afvejningen af på den ene side at skulle sikre, at de projekter de 
tildeler renoveringsstøtte, anvender holdbare, velafprøvede og betalelige løsninger. 
Og på den anden side at sikre, at der ikke forfaldes til standardløsninger, som synes 
uhensigtsmæssige for det arkitektoniske kulturarvshensyn 588. 

En anden årsag til, at hensynet til den arkitektoniske kulturarv kan opleves som en 
generende dagsorden skyldes et (13) behov for styrket tidlig dialog de beslutningsdyg-
tige parter imellem omkring kulturarvshensynet inden skema A godkendelsen 589. Det 
kan nemlig vise sig problematisk for den værdibaserede ambition, i fald der ikke er 
afstemt forventninger og krav vedrørende kulturarvshensynet inden Skema A godken-
delsen. Kommunen kan nemlig potentielt komme til kort med krav om kulturarvshen-
syn senere i processen, fordi økonomien allerede er forhåndsgodkendt (se også kate-
gori 19 i tema F). Der er imidlertid ikke noget i renoveringsstøtteordningen, som taler 
imod den tidlige eller den direkte kommunikation mellem de beslutningsdygtige par-
ter. Flere boligorganisationer lader imidlertid primært kommunikationen omkring pro-
jektindhold og løsninger gå igennem boligorganisationens projektleder (forretningsfø-
rer). Et forhold som flere arkitektrådgivere påpeger det problematiske i, da de som 

                                                      
587 Bech-Danielsen og Mechlenborg, “Renovering af almene boligområder: Evaluering af fysiske indsatser 
gennemført i perioden 2014-2016”, 236. 
588 Se lukket bilag pkt. 61.  
589 Denne problemstilling blev der givet udtryk for af deltagere på møde hos Enemærke og Petersen d. 
21.09.2017 fra JJW Arkitekter samt Glostrup Boligselskab og E&P. Samme dag blev der givet udtryk for 
samme problemstilling ved et møde om Ventilationsløsninger afholdt i KAB for boligforeningerne i Bella-
højhusene. Se også lukket bilag pkt. 62.  
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arkitektrådgivere er ansvarlige for at komme med fagligt begrundede løsninger, men 
til tider føler sig udfordret på deres faglighed i mødet med den almene projektorgani-
sation blandt andet, når kommunikationsvejen til de beslutningsdygtige parter går 
gennem flere led 590. Rådgiverne efterspørger derfor en mere direkte kommunikation 
mellem dem selv og de beslutningsdygtige parter, altså både bygherreparten, kommu-
ne og LBF. Ønsket udspringer af, at arkitektrådgiverne som projektansvarlige fra de 
tekniske rådgiveres side ofte skal samle trådene fra de førnævnte parter i selve den 
fysiske formgivning. I den forbindelse er der ofte brug for at rette de arkitektoniske 
løsninger til, ændre dem lidt og stille opfølgende spørgsmål, der skal afklare mulighe-
der, hvilket besværliggøres af den indirekte kommunikation gennem et eller flere led. 

Den integrerede tænkning af eksisterende arkitektoniske kulturarvsværdier, aktuelle 
udfordringer og ønsker til optimering udfordres også af, at der i mange tilfælde synes 
at være (14) behov for et udvidet forarbejde til grund for helhedsplanerne 591. Flere 
informanter peger på, at forarbejdet i de almene boligrenoveringssager ofte er for 
mangelfuldt, hvilket medfører, at det grundlag økonomien er godkendt ud fra, ikke 
viser sig at være holdbart, når først hovedprojektet og byggeandragende skal udarbej-
des frem mod Skema B godkendelsen 592. Et udvidet forarbejde udfordres blandt andet 
aktuelt af, at der sjældent er lavet reelle destruktive undersøgelser i bebyggelserne, 
da lejlighederne ofte er beboet. Der viser sig derfor i mange tilfælde overraskelser på 
byggepladsen, da særligt præindustrielle bebyggelser ikke nødvendigvis er opført som 
de er tegnet. Det faktum, at de oprindelige tegninger ikke svarer til det byggede, har 
blandt andet vist sig udfordrende i Stadionkvarteret og i Brøndbyparken, ligesom der i 
Søndermarken er store uregelmæssigheder i det eksisterende byggeri. Der kan også 
være vanskeligheder forbundet med registrering af de eksisterende forhold, da det 
kan være svært at få adgang til alle lejligheder. Det kræver derfor tid at skulle regi-
strere de eksisterende forhold, hvis man skal undgå overraskelser i udførelsesfasen 593. 
En nedprioritering af dette arbejde kan vise sig problematisk senere i processen, da 
det kan være vanskeligt at udvikle den mest hensigtsmæssige løsning på ændrede 
forudsætninger med afsæt i et allerede fastlagt budget og godkendt projektindhold 594. 
Det gælder eksempelvis det forhold, at der ofte viser sig et stort antal af eksisterende 
individuelt tilpassede lejligheder, hvorved projekter som er udarbejdet og prissat ud 
fra ”one size fits all” løsning kan komme til kort. Flere informanter efterspørger derfor 
mere tid og økonomi til et grundigere indledningsvist forarbejde for den første hel-
hedsplan på trods af usikkerheden på dette tidspunkt om, hvorvidt boligforeningen får 
tilsagn renoveringsstøtte 595. Der kaldes særligt fra arkitektrådgivernes side på en stør-

                                                      
590 Se lukket bilag pkt. 63.  
591 Se lukket bilag pkt. 64. 
592 Se lukket bilag pkt. 65.  
593 Se lukket bilag pkt. 66.  
594 Se lukket bilag pkt. 67.  
595 Se lukket bilag pkt. 68.  
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re forståelse for og plads til uforudsigelighed i rammeværket, da det synes afgørende 
for den værdibaserede udvikling i praksis.  

Når informanterne giver udtryk for vigtigheden af en gennembearbejdet, systematisk 
registrering og analyse af den eksisterende bygningsmasse forud for godkendelsen af 
projektindhold, ligger de sig på linje med den systematik og projektudviklingsproces, 
man uddannes til på arkitektskolerne og i særdeleshed indenfor fagligt anerkendt be-
varingsteori og -praksis. Den tid og de midler, der bør afsættes til sådan et arbejde 
samt dets vigtighed, synes altså undervurderet, hvilket kan vise sig problematisk i et-
hvert renoveringsprojekt 596, men i særdeleshed da en indledningsvis grundig registre-
ring og værdisætning integreret med den fagligt anerkendte bevaringsteori og -praksis 
dermed ikke synes fuldt indarbejdet i den almene renoveringskontekst.  

En for sen italesættelse af kulturarvshensynet kan resultere i, at hensynet til den arki-
tektoniske kulturarv kan forekomme som (11) et lag der tilføjes for sent i projektudvik-
lingsprocessen og tilmed (12) som en fordyrende dagsorden. Af samme grund er der 
(13) behov for en styrket tidlig dialog de beslutningsdygtige parter imellem samt (14) 
behov for et udvidet forarbejde for at hindre, at kulturarvshensynet i projekterne po-
tentiel skal opleves (C) som en sen og generende dagsorden. Den tidlige italesættelse 
og opmærksomhed, både hos de enkelte projektparter, men særligt de beslutnings-
dygtige projektparter imellem, er således afgørende for, i hvor høj grad hensynet til de 
arkitektoniske kulturarvsværdier kan integreres med de øvrige dagsordner som afsæt 
for projekterne. Tematik D viser sig i fald dette ikke gøres typisk efter Skema A god-
kendelsen, når helhedsplanen skal videreudvikles til byggeandragende, og kommunen 
italesætter eventuelle krav til projekterne i den forbindelse (se figur 50). 

                                                      
596 Se lukket bilag pkt. 69.  

Figur 50. Tematik D: Hensynet til den arkitektoniske kulturarv er en sen og generende dagsorden. 
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Tematik E: Truslen om tunge processer 

I dette afsnit fremstilles kategorierne 15. få om væsentlige beslutninger, 16. ejer-
skabsfølelse og lokalt kendskab synes i opposition til faglige argumenter og 17. rettidig 
inddragelse og præcis information, der samlet set kan anskues som tematik E truslen 
om tunge processer. Denne tematik gør sig gældende i projektudviklings- og renove-
ringsstøtteansøgningsforløbet, når der er tale om, at man ønsker at ændre på allerede 
vedtagne beslutninger for at tilgodese et kulturarvshensyn. Særligt gør den sig gæl-
dende, i fald der ikke forud for godkendelsen har været etableret en fælles forståelse 
og en integreret tænkning af dagsordner tidligt i projektet.  

 

Fælles for alle kategorierne i dette afsnit er relationen til beboerdemokratiets rolle i 
de almene boligrenoveringssager. Beboerdemokratiet er helt centralt i renoveringssa-
gerne og gør sig gældende på to måder. For det første som den demokratiske forsam-
ling, der stemmer projektforslag og beslutninger igennem på fælles beboermøder. For 
det andet som et repræsentativt beboerdemokrati, hvor valgte repræsentanter i be-
styrelsen har mandat til løbende at træffe beslutninger i forbindelse med af renove-
ringssagen på vegne af beboerne. I begge tilfælde kan der potentielt være tale om, at 
der er forholdsvis (15) få om væsentlige beslutninger med konsekvens for renove-
ringsprojekternes indhold og udførelse. Beboerdemokratiet kan nemlig stemme vidt-
rækkende beslutninger igennem på trods af et lavt beboerfremmøde 597, hvilket påpe-
ges af en ansat i Lejerbo: 

Altså, hvis det kun er få, der dukker op, så er det jo [stadig] demokratiet, der 
bestemmer. […] Det kan jo godt være, at man [boligorganisationen] siger til 
afdelingen ’Vi vil have en urafstemning’, fordi så skal det ud til alle beboere. 
Og det må jeg da indrømme; det så jeg rigtig gerne, når der er tale om store 
projekter. Så kan det ikke passe, at det kun er 10% eller 12% af beboerne, der 
stemmer det igennem. Der stod jeg gerne med en urafstemning. Men når der 
er urafstemning, er der mange, som stemmer ’Nej’. 598 

Citatet belyser en af de mange komplekse problemstillinger, som knytter sig til bebo-
erdemokratiet, dets styrker og svagheder, der relaterer sig til graden af involvering, 
måden og ikke mindst tidspunktet for involvering af beboerne 599. På samme måde kan 
få personer i kraft af en rolle som beboerrepræsentant indvirke på beslutninger af stor 
betydning for alle beboere 600. Denne problemstilling er af helt grundlæggende karak-
ter, da få beboerrepræsentanter varetager de manges og ofte forskelligartede interes-
ser som medlem af bestyrelser og følgegrupper.  

                                                      
597 Se lukket bilag pkt. 70.  
598 Ebbe Johansson, Forretningsfører, Lejerbo, Holstebro. 
599 Se lukket bilag pkt. 71.  
600 Se lukket bilag pkt. 72.  
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Hermed bliver den demokratiske proces personbåren og et spørgsmål om engage-
ment, samvittighed i forhold til at bære flertallets interesser igennem, samt om evner 
til at navigere i den komplekse renoveringsprojektorganisation og -proces.  

I tilfælde hvor der er uenigheder omkring projektindhold og udførelse mellem eksem-
pelvis de tekniske rådgivere og beboerne, kan det potentielt udvikle sig til konflikter, 
der bunder i at (16) ejerskabsfølelse og lokalt kendskab synes i opposition til faglige 
argumenter. Eksempelvis kan det vise sig i tilfælde, hvor beboerrepræsentanten (læg-
mand) skal argumentere for at få beboernes nærværende behov indfriet på trods af 
modstridende meninger om eksempelvis kulturarvshensynet601. Grundlæggende hand-
ler det om beboernes følelse af ejerskab og deres insisteren på deres mening og ople-
velse af, hvad der er hensigtsmæssige løsninger mod fagfolks meninger om samme. En 
arkitektrådgiver udtaler: 

Det [at beboerne gennemsnitligt bor i afdelingen i lang tid] betyder jo også, at 
hver beboer jo mener, at det er deres hus. Det er dem, der bestemmer. Og det 
ser vi jo rent faktisk ikke i de andre, ellers store, bebyggelser, fordi der er et 
meget større flow igennem bebyggelserne. Det er der sandelig ikke her. Det er 
et gode jo, men det koster også. Det koster også, fordi her kan man [som råd-
giver] ikke bare sige: ”Jamen, sådan er det.” Det er i hvert fald sjældent. Derfor 
er det rigtig godt at have beboerformanden så tæt på, fordi så kan han sige [til 
de øvrige beboere]: ”Ej, men lige dér, der gør vi noget, fordi der er visse pro-
blemer dér. 602 

Som det fremgår af citatet, kan en sådan uenighed og konflikt medføre omkostninger 
for projektet, eksempelvis på grund af ekstra tidsforbrug og udarbejdelse af alternati-
ve projektforslag. Beboerrepræsentanternes ofte manglende faglige viden kan gøre 
det svært for dem at få indflydelse, omvendt er der en stor viden hos beboerne om de 
lokale forhold, som ikke altid inddrages hensigtsmæssigt eller måske for sent i proces-
sen af de arkitektfaglige rådgivere 603. 

Der ligger således en udfordring for boligorganisationer, boligforeninger og rådgivere i 
at facilitere den beboerdemokratiske proces og at sikre, at flertallets interesser inte-
greres i projektindholdet. Helt grundliggende peges der i empirien på vigtigheden af, 
at man for at undgå konfliktfyldte og fordyrende beslutningsprocesser skal sikre (17) 
rettidig inddragelse og præcis information kommunikeret på en hensigtsmæssig må-
de 604. I forlængelse af denne opgave kan der opstå strategiske overvejelser fra de for-
skellige projektparters side i forhold til, hvordan en hensigtsmæssig inddragelse af 
beboerdemokratiet kan sikre, at de præsenterede forslag stemmes igennem 605.  

                                                      
601 Se lukket bilag pkt. 73.  
602 Interview med Jørgen Straarup, arkitekt, Rubow Arkitekter. 
603 Se lukket bilag pkt. 74.  
604 Se lukket bilag pkt. 75.  
605 Se lukket bilag pkt. 76.  
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Der er da også i dag store forskelle i inddragelsen af beboerne samt i, hvor ofte et 
projektforslag kommer til afstemning i de forskellige boligrenoveringssager. Beboer-
demokratiet bliver af og til anset som en uberegnelig faktor eller en stopklods for så-
vel de gode som dårlige løsninger 606. Det er således vigtigt, at beboerdemokratiet ind-
drages tidligt i processen, samt at rådgiverne synliggør, hvorledes beboernes ønsker 
og viden tages til efterretning. Der er eksempler i empirien på, at beboerne ikke kan 
genkende deres ønsker i de projektforslag de præsenteres for. Der er også tilfælde, 
hvor beboerne ikke læser udleveret information og materiale igennem, og derfor ikke 
er tilstrækkeligt informeret trods gode intentioner om det modsatte 607. Det kan med-
føre, at der stilles spørgsmålstegn ved tidligere trufne beslutninger, der allerede er 
stemt igennem, eller at man som beboer ikke efterfølgende syntes, at man var til-
strækkeligt informeret til at træffe de rigtige beslutninger 608. I det værste tilfælde kan 
der opstå et egentligt mistillidsforhold mellem beboere og rådgivere, hvis parterne 
ikke dels lytter, dels tager hinandens viden til efterretning 609.  

Ifølge empirien kan de beboerdemokratiske beslutningsprocesser udfordre varetagel-
sen af kulturarvshensynet, da det fra kommunens side kan være svært at få indarbej-
det dette hensyn (eller andre af kommunens krav), hvis det ikke er gjort allerede, når 
den første helhedsplan godkendes af beboerdemokratiet. Årsagen er, at det vurderes 
at være en for omstændelig proces at skulle have stemt ændringer igennem af bebo-
erdemokratiet igen 610.  

 

                                                      
606 Se lukket bilag pkt. 77.  
607 Se lukket bilag pkt. 78.  
608 Se lukket bilag pkt. 79.  
609 Se lukket bilag pkt. 80.  
610 Se lukket bilag pkt. 81.  
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Figur 51. Tematik E: Truslen om tunge processer. 

Der er således et kompleks af problemstillinger relateret til de demokratiske processer 
og brugerinddragelse, som potentielt kan vise sig i de almene boligrenoveringsprojek-
ter igennem hele projektudviklingsprocessen. Disse er grundlæggende af generel ka-
rakter, men er særligt udtalte, hvis ambitionen er en værdibaseret udvikling, hvor flere 
værdier skal integreres i en fælles forståelse som afsæt for projekterne. En sådan til-
gang kræver både, at flertallet af beboerne har oplevelsen af at have indflydelse på 
projektindholdet og de fysiske løsninger, ligesom også kommuner og LBF skal have 
integreret deres behov, krav og ønsker i projekterne. Det er dog primært i de sager, 
hvor de gør sig gældende efter Skema A godkendelsen, at de samler sig i tematik E 
truslen om tunge processer (se figur 51). Det skyldes, at bekymringen for at skulle 
igennem en omstændelig beslutningsproces fra rådgivere og kommuners side særligt 
viser sig efter, at projekterne allerede er godkendt af beboerdemokratiet, hvilket kan 
vanskeliggøre fordringer om integrering af kulturarvshensyn, i fald det medfører æn-
dringer i det allerede godkendte projekt.  
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Tematik F: lokal varetagelse af en national kulturarvsfortælling 

I dette afsnit beskrives Tema F lokal varetagelse af en national kulturarvsfortælling, der 
dækker over kategorierne 18. faglig anerkendt udpegning af arkitektonisk kulturarv ud 
fra en helhedsbetragtning, 19. varetagelsen af national arkitektonisk kulturarv finan-
sieres lokalt, og 20. afvejningen af værdier resulterer i kompromisser for varetagelsen 
af både de arkitektoniske kulturarvsværdier og aktuelle behov. Som beskrevet i de 
forrige afsnit viser empirien, at der er (A) behov for et styrket fælles værdigrundlag 
som afsæt for projekterne samt, at (D) hensynet til den arkitektoniske kulturarv kan 
opleves som en sen og generende dagsorden. Disse temaer er tæt relateret til nærvæ-
rende tematik F, der angår de udfordringer for den værdibaserede tilgang, som af-
stedkommes af, at der for nuværende er tale om en lokal varetagelse af en national 
kulturarvsfortælling i de værdibaserede almene boligudviklingsprojekter.  

 

Tematik F udspringer primært af, at kulturarvsdagsordnen i projekterne primært itale-
sættes af fagfolk som arkitekter, og der er dermed ofte tale om en (18) faglig aner-
kendt udpegning af arkitektonisk kulturarv ud fra en helhedsbetragtning af de almene 
boligbebyggelser 611. I Bellahøjsagen er det SLKS og arkitektrådgiverne, som har define-
ret karakteren af Bellahøjhusenes arkitektoniske kulturarv samt, hvordan den bør til-
godeses og varetages. Dette er gjort i overensstemmelse med boligorganisationerne, 
men uden beboerrepræsentanterne 612. Det samme er tilfældet i Højstrupparken, hvor 
eksterne fageksperter (primært arkitekter) udførte en værdisætning af bebyggelsens 
bærende bevaringsværdier i tråd med VAF-værdisætningsmetoden (se beskrivelse af 
metoden i Del I.3). I tilfælde, hvor der er udført SAVE-vurderinger i kommunalt regi, er 
der også tale om faglig anerkendte værdisætninger uden, at beboernes viden og ople-
velse af bebyggelsen metodisk inddrages.  

Ifølge den fagligt anerkendte forståelse fordres der faglig viden samt overblik over den 
almene bygningsmasse som helhed, førend værdien i den enkelte boligbebyggelse kan 
vurderes i et arkitektonisk kulturarvsperspektiv (se Del I.7).  

                                                      
611 Kun i to af de undersøgte cases er der foretaget en egentlig værdibeskrivelse af den eksisterende 
bebyggelse forud for renoveringen. Disse har været udført på linje med de officielle fagligt autoriserede 
værdisætningsmetoder. Se også lukket bilag pkt. 82.  
612 Se lukket bilag pkt. 83.  
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Vigtigheden af et samlet overblik som baggrund for værdisætninger af arkitektonisk 
kulturarv omtales også af en arkitektrådgiver:  

Højstrupparken er jo bevaringsværdigt, men det er jo ikke… Det er med i bogen 
over de bedste danske murede byggerier. Det tror jeg ikke det havde været 
[anset som bevaringsværdigt i høj klasse], vil jeg så sige, hvis ikke det havde 
været med i den kampagne. Det er et fint sted, men der er også masser af ting, 
hvor man tænker ”Ok, hvor er det lige kvaliteten ligger henne?”. Det [beva-
ringsværdige] er måske i virkeligheden mere i mængden af bygninger og i de 
der betondetaljer og sådan noget. Jeg plejer at sige, at hvis der havde ligget to 
af de der blokke ude i Rødovre, så var der ikke en kæft der vidste, at de lå 
dér.613 

Det er overvejende forståelsen af bebyggelserne som arkitektonisk kulturarv af natio-
nal karakter identificeret ud fra en helhedsbetragtning af bygningsmassen, som de 
aktuelle værdibaserede almene renoveringsprojekter søger at tilgodese. I flere værdi-
sætninger er det eksempelvis bebyggelserne som repræsentant for en tidstypisk be-
byggelsesplan, formgivning eller bygningskonstruktion samt sammenhængen internt i 
bebyggelsen via gentagelser i materialebrug og formgivning, som er en bærende del af 
den arkitektoniske kulturarvsfortælling (se Del II.B.2). Betragter man derimod den 
enkelte blok i bebyggelsen eller den enkelte bygningsdel ville de ikke kunne bære den 
samme fortælling alene 614. Et sådant helhedsblik kan af samme grund være såvel en 
udfordring som et potentiale, når man som rådgiver eller beboer skal tage stilling til, 
hvad det præcis er, der skal tages vare på i et renoveringsprojekt for at videreformidle 
de identificerede værdier i de nye løsninger.  

I forlængelse af betragtningen af de almene boliger som led i en national kulturarvs-
fortælling rejser også spørgsmålet om individets rolle i den almene boligkontekst sig, 
hvilket har at gøre med problemstillinger af generel og grundlæggende social karakter. 
Men spørgsmålet om stillingtagen til individuelle behov er også væsentligt i forbindel-
se med varetagelsen af den almene arkitektoniske kulturarv, når den betragtes ud fra 
et helhedsperspektiv. Det skyldes for det første, at selve tanken og idealet bag de 
oprindelige almene boliger, var at alle skulle tilbydes kvalitative, betalelige boliger på 
lige vilkår, hvilket i dag kan ’aflæses’ i formgivningen (Del II.B). Dette bagvedliggende 
ideal er stadig gældende og kan siges at være en væsentlig del af de almene boligers 
arkitektoniske kulturarv. I langt de fleste boligforeninger har beboerne imidlertid lavet 
individuelle forbedringer af egen bolig gennem årene i kraft af den individuelle råde-
ret 615. Råderetten anses som et væsentlig led i indfrielsen af beboernes individuelle 
oplevelse af boligkvalitet i dag. Af samme grund er der i mange aktuelle renoverings-
projekter mulighed for, at beboerne kan tilkøbe ekstra arbejder via egenbetaling. Indi-
viduelt betalte tilvalg kan spænde fra et nyt køkken til en altan, hvormed bygningsfy-

                                                      
613 Interview med Morten Ørsager, partner, ERIK arkitekter. 
614 Se lukket bilag pkt. 84.  
615 Råderetten giver mulighed for tilpasning af boligen efter individuelle behov og ressourcer. 
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sikken ændres i kraft af individuelle ønsker og ikke af helhedsorienterede hensyn616, 
hvorved det oprindelige og ”aflæselige” almenboligideal ændrer karakter. Dette er et 
af flere eksempler i empirien på, at de faglige vurderinger af arkitektoniske kulturarvs-
værdier primært udfordres på grund af, at beboerne og boligorganisationerne ønsker 
at prioritere andre dagsordner, end at de nødvendigvis har en udtalt anden opfattelse 
af, hvad arkitektonisk kulturarv omfatter 617. 

Dette skyldes også, at (19) varetagelsen af national arkitektonisk kulturarv skal finan-
sieres lokalt. Som beskrevet tidligere er økonomien ofte udslagsgivende i tilfælde, 
hvor der er modstridende værdiforståelser, hvilket stiller den arkitektoniske kultur-
arvsdagsorden dårligt, da der er (5) mangel på øremærkede midler til kulturarvshen-
syn i projekterne. I de tilfælde hvor kulturarvshensynet medfører dyrere løsninger kan 
disse dermed potentielt blive overladt til lejerne at varetage enten gennem husleje-
stigninger eller som støtteberettigede arbejder, hvilket dog kan betyde at andre øn-
sker til projektindholdet måske ikke kan indfris indenfor den økonomiske ramme 618. En 
ansat i Københavns kommuner udtaler: 

Det er ikke fordi beboerne ikke selv synes, at det er en flot bygning de bor i, 
særligt hvis vi også går ud og fortæller dem det, og de vil gerne være med til at 
passe på den, men de skal i sidste ende af med ekstra husleje, hvilket kan være 
afgørende. 619  

Rammeværket efterlader aktuelt det primære finansielle ansvar for bevaringshensynet 
hos lejerne, som rimeligvis vil prioritere til fordel for en optimering af egen bolig end 
for generelle bevarende tiltag (se også kategori 2 og 4). Af samme grund er det vigtigt, 
at varetagelsen af de arkitektoniske kulturarvsværdier opleves som integreret med de 
lokale behov for optimeringer. Som eksempelvis i Brøndbyparken, hvor beboerfor-
manden udtrykker tilfredshed med, at det er lykkedes at få indarbejdet hensynet til 
den eksisterende bebyggelses værdier i renoveringsprojektet: 

Du kunne sagtens have ødelagt det her byggeri på rigtig mange måder. Gud-
skelov så har vi jo rigtig mange folk, der har siddet og sagt: ”Nej det her, det er 
et pænt byggeri, det er et pænt område”. […] Og det er altså rart at sige: ”Ja-
men vi bor i et ordentligt byggeri, og det er Kay Fisker, der har tegnet det”. 620 

                                                      
616 Se lukket bilag pkt. 85.  
617 ”Trods alle de positive elementer der er i den valgte metode, må det dog erkendes, at det kan være 
vanskeligt at finde opbakning til den nødvendige ekstra finansiering, hvis den skal findes ved en husleje-
stigning, men også Landsbyggefondens støttemuligheder er begrænsede.” Rapportering af Demonstrati-
onsprojekt, fsb, 2015, s. 16. Se også lukket bilag pkt. 86. 
618 Højstrupparken er dog et særligt tilfælde, da det som demonstrationsprojekt i kampagnen om 
1940’erne og 1950’ernes murede bebyggelser har fået tilført eksterne midler fra Realdania, til at udvikle 
løsninger som integrerer optimering af bebyggelsen med varetagelsen af de arkitektoniske kulturarvsvær-
dier.  
619 Interview med Peter Zeller, arkitekt, Almene Boliger, Københavns Kommune. 
620 Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken, afd. 1. 
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Ifølge en af arkitektrådgiverne bag det Illustrerede Byggeprogram for Bellahøjhusene 
er det også her til en vis grad lykkedes at ændre flere beboeres syn på bebyggelsen 
igennem oplysning om Bellahøjhusenes arkitektoniske kulturarv ud fra en faglig aner-
kendt forståelse. Ifølge beboerformanden i Højstrupparken har den ekspertbårne 
værdisætning og formidlingen af bebyggelsens arkitektoniske kulturarv til beboerne 
også her resulteret i, at beboerne har fået en større viden om bebyggelsens ophav og 
baggrunden for dens fremtræden og indretning. Denne arkitektoniske kulturarvsfor-
tælling er imidlertid ikke slået igennem som nødvendigvis værende af vigtighed hos de 
enkelte beboere 621. 

Det kan imidlertid være vanskeligt at integrere lokale behov og lokalt kendskab med et 
fagligt anerkendt arkitektonisk kulturarvshensyn af national karakter, dels fordi kultur-
arvshensynet introduceres på et for sent tidspunkt i projektforløbet (kategori 11), dels 
da de fagligt anerkendte værdisætningsmetoder udføres uden hensyn til ønsker om 
fremtidige ændringer. Af samme grund er der ikke metoder til at integrere et sådant 
lokalt behov med etableringen af det nationale kulturarvshensyn. Alligevel er der i de 
undersøgte cases eksempler på, at man søger at integrere værdisætningen af den 
arkitektoniske kulturarv med de lokale behov for optimering af bebyggelsen, for ek-
sempel i Bellahøjhusene. Her viser sig dog endnu en afart af, hvordan det lokale behov 
og den nationale arkitektoniske kulturarv kan være forskudt af hinanden. Bellahøjbe-
byggelsen betragtes som en helhed i arkitektonisk kulturarvssammenhæng fra faglig 
anerkendt side, hvorfor bebyggelsen er behandlet samlet i såvel konkurrence, hel-
hedsplan og i det Illustrerede Byggeprogram. Denne samlede identifikation af bebyg-
gelsens arkitektoniske kulturarv samt dessiner for en hensigtsmæssig b e v a r i n g s t i l -
g a n g  blev udført på trods af, at beboerne i den ene af Bellahøjhusenes fire boligfor-
eninger ikke havde godkendt en renovering af deres bebyggelse og dermed ikke havde 
italesat deres ønsker til, hvad et kommende renoveringsprojekt skulle omfatte af ar-
bejder 622. Disse eksempler på, hvordan det lokale behov ikke synes integreret med den 
nationale arkitektoniske kulturarv, får betydning for kulturarvshensynet i renoverings-
sagerne, i fald det primært er beboerne, som skal varetage den nationale arkitektoni-
ske kulturarvsfortælling økonomisk. 

Af særlig relevans viser empirien, at der grundlæggende er tale om, at (20) afvejnin-
gen af værdier resulterer i kompromisser for varetagelsen af både de arkitektoniske 
kulturarvsværdier og aktuelle behov i forsøget på at indfri et kulturarvshensyn i over-
ensstemmelse med den fagligt anerkendte forståelsesramme i renoveringsprojekter, 
hvis primære dagsorden er optimeringer. Det skyldes de mange behov og hensyn, der 
skal indfris i projekterne (se kategori 4), samt at beboerne, trods kendskab til deres 
bebyggelses arkitektoniske kulturarvsværdier, prioriterer varetagelsen af mere nær-
værende boligbehov fremfor de arkitektoniske kulturarvsværdier, i fald disse værdier 

                                                      
621 Se lukket bilag pkt. 87. 
622 Se lukket bilag pkt. 88.  
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synes i konflikt med hinanden (se også kategori 2) 623. Hertil kommer den principbase-
rede løbende afvejning af, hvordan forskellige værdier og dagsordner skal prioriteres 
hos såvel myndigheder og LBF som rådgivere i de projekter, hvor kulturarvsdagsord-
nen er italesat. Også internt i kommunerne, der er myndighed på bevaringsområdet, 
må der findes kompromisser af aktuelle behov og n u t i d s v æ r d i e r  i forhold til de 
arkitektoniske kulturarvsværdier, da disse kan synes i opposition til hinanden (se også 
kategori 1 og 4) 624. Eksempelvis hensynet til varetagelsen af den nationale kulturarvs-
fortælling i Bellahøjhusene resulterer også i kompromisser i forhold til de nutidige 
behov for indeklimaforbedring og efterisolering, altså nytteværdier hørende til n u -
t i d s v æ r d i e r n e . I renoveringsprojektet kommer de nye efterisolerede facader ikke 
til at leve op til bygningsreglementets isoleringskrav, ligesom man ikke vil få elimineret 
alle kuldebroer grundet hensyn til bevaringen af bebyggelsens arkitektoniske værdi-
er 625. Her er der foretaget en afvejning og prioritering af værdier både boligforeninger 
og myndigheder imellem, men også faglige dagsordner imellem 626. Også i renoveringen 
af bebyggelsen Søvangen i Århus er der tale om, at afvejningen af værdiforståelser kan 
opfattes som et kompromis ifølge en ansat i kommunen:  

Man bevarer jo arkitekturen så langt, at man også kommer til at leve med en 
række kuldebroer omkring altaner og så videre, som man ikke helt får løst. 
Fordi den simple, måske også billige løsning, det var jo fuldstændig at skrælle 
[facaden] det af, starte forfra og pakke det ind i et andet moderne tilsnit. Og 
hvis der skal være altaner fremadrettet, så også konstruere dem på en helt an-
den måde. Men man vælger at acceptere noget byggeri, der også fremadrettet 
kan være lidt udfordret, det er mit klare indtryk. 627 

 

                                                      
623 Se lukket bilag pkt. 89.  
624 Se lukket bilag pkt. 90.  
625 Se lukket bilag pkt. 91.  
626 Se lukket bilag pkt. 92.  
627 Interview med Claus Michael Krogh, Alment Byggeri, Århus Kommune. 
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Som beskrevet ovenfor knytter der sig en række udfordringer til den værdibaserede 
tilgang til renoveringer, når kulturarvshensynet opleves, som om der er tale om en (F) 
lokal varetagelse af en national kulturarvsfortælling. Dette brydningspunkt viser sig i 
forlængelse af, at der er tale om (18) faglig anerkendt udpegning af arkitektonisk kul-
turarv ud fra en helhedsbetragtning, at (19) varetagelsen af national arkitektonisk 
kulturarv finansieres lokalt, samt at det medfører, at (20) afvejningen af værdier resul-
terer i kompromisser for varetagelsen af både de arkitektoniske kulturarvsværdier og 
aktuelle behov. Tematik F kan gøre sig gældende og indvirke på konkrete handlinger i 
løbet af hele projektudviklingsprocessen. Alligevel er den i figur 52 nedenfor, placeret 
i forbindelse med udarbejdelsen af byggeandragende og hovedprojektet, da det for 
nuværende er her, at de fleste kommuner italesætter krav til projekterne med konse-
kvens for afvejningen af lokale behov og bygnignskulturelle værdier set i et nationalt 
arkitektonisk kulturarvsperspektiv. Det er også i forbindelse med udarbejdelsen af 
hovedprojektet, at principperne for varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv skal 
omsættes byggeteknisk og prissættes 628. Som beskrevet ovenfor er der dog tale om 
løbende afvejninger af værdiforståelser igennem hele projektudviklingsprocessen, 
hvilket kan medføre udfordringer i sig selv særligt, hvis der ikke fra projektparternes 
side er etableret egentlige metoder til at foretage denne afvejning som beskrevet i 
Tema C. 

 

                                                      
628 Se lukket bilag pkt. 93. 

Figur 52. Tematik F: Lokal varetagelse af en national kulturarvsfortælling. 
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Tematik G: den fagligt anerkendte ”rigtige” løsning kommer til kort 

De empiriske data viser flere steder, at projektparterne opfatter et alment boligreno-
veringsprojekt som noget ”der lykkes” på trods af de mange betingelser, forskelle i 
behov og uforudsete hændelser, som den komplekse projektvirkelighed medfører 629. 
Denne opfattelse viser noget om vanskelighederne i at agere, arbejde og ikke mindst 
leve i den almene renoveringskontekst. Af særlig væsentlighed for denne afhandlings 
emne, viser udsagn om sådan en oplevelse, at der overvejende er en fælles forestilling 
om, at opretholdelsen af de almene boliger er et fælles gode, og at en hensigtsmæssig 
gennemførelse af renoveringsprojekterne er en del af denne forestilling. Tematik G 
den fagligt anerkendte ”rigtige” løsning kommer til kort ligger i forlængelse af denne 
opfattelse, men har dog i særdeleshed at gøre med den ’rigtige’ løsning i faglig aner-
kendt forstand. Det forudsættes som udgangspunkt for fremstillingen af denne tema-
tik G, at alle projektparter har en forestilling om, at det at opretholde en boligafdeling 
er et fælles gode. I de tilfælde hvor kulturarvsdagshensynet rejses i projekterne intro-
duceres imidlertid også den særegne faglige anerkendte forståelse af, at også opret-
holdelsen af den nationale arkitektoniske kulturarv tjener et fælles gode (se Del I.6), 
der med rette skal indfris i projekterne 630. Tematik G dækker over kategorierne 21. 
fagligt anerkendte principper som normerende for den ”rigtige” løsning, 22. de prin-
cipbaserede, faglige beslutninger er diskutable, og 23. de robuste, veldokumenterede 
løsninger i opposition til et behov for innovation. 

 

I empirien henviser fagfolk ofte til den ”rigtige” løsning eller den ”rigtige” måde at 
varetage de arkitektoniske kulturarvsværdier på med reference til en fælles, faglig 
principbaseret forståelse af, hvad der arkitektfagligt er korrekte eller kvalitativt bedre 
løsninger end andre 631. Eller omvendt, at man efterfølgende kan se, hvad der er den 
’forkerte’ løsning. Med de fagligt anerkendte værdisætninger af den arkitektoniske 
kulturarv følger også (21) fagligt anerkendte principper som normerende for den ”rig-
tige” løsning. Der henvises gerne til disse ”rigtige” arkitektoniske løsninger som noget, 
der er fagligt implicit forstået og bredt anerkendt. En ansat i Københavns Kommune 
udtaler: ”Alle ved godt, hvad den rigtige og bedste løsning ville være, men der er ikke 
penge til den” 632. 

Alligevel er det vanskeligt entydigt at vide, hvilke løsninger der henvises til, da der 
indenfor de fagligt anerkendte tilgange til bevaring af arkitektonisk kulturarv kan være 
en stor spændvidde i, hvordan man som arkitektfaglig rådgiver formidler værdsat arki-
tektonisk kulturarv gennem nye fysiske løsninger. Det ses eksempelvis, når der er arki-
tektkonkurrencer som i Højstrupparken, hvor alle konkurrenceforslag havde udgangs-
punkt i den samme fagligt anerkendte værdisætning af bebyggelsens arkitektoniske 
                                                      
629 Se lukket bilag pkt. 94. 
630 Se lukket bilag pkt. 95.  
631 Se lukket bilag pkt. 96. 
632 Interview med Kamilla Raselli, arkitekt, Almene Boliger, Københavns Kommune. 
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kulturarv, men leverede helt forskellige bud på den ”rigtige” løsning. Også i Bellahøj-
husene AAB, hvor der netop er foretaget et stort indledende arbejde med at registrere 
og værdisætte bygningerne for herefter at udarbejde retningslinjer for en hensigts-
mæssig bevaring af bebyggelsen kritiseres resultatet af denne proces af andre fag-
folk 633. 

Som beskrevet under de øvrige tematikker udfordres den faglige forståelse af den 
”rigtige” løsning, når det kommer til varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv i de 
almene boligrenoveringsprojekter primært af hensyn til andre dagsordner og til øko-
nomiske, funktionelle og driftsmæssige overvejelser 634, samt af hvornår kulturarvs-
dagsordnen italesættes i projektforløbet. Men ikke mindst udfordres den faglige for-
ståelse af ”rigtige” løsninger fordi (22) de principbaserede, faglige beslutninger er 
diskutable. Det er trods faglighed, ekspertviden og erfaring nemlig vanskeligt at lave 
objektive, faglige anerkendte værdisætninger af arkitektonisk kulturarv 635. En ansat i 
SLKS refererer til dette forhold i følgende udtalelse: 

Og en værdisætning vil jo aldrig være fuldstændig objektiv, men vi prøver at 
komme udover det fuldstændig subjektive, ved kun at tillægge fysiske træk 
værdi. Det er altså ikke en værdi, at der har boet en kendt person i huset. Der 
skal være fysiske spor, som også kan være med til at fortælle en mere generel 
samfundshistorie. Og selvfølgelig kan identificeringen af værdier være subjek-
tiv; det er jo ikke sikkert, at to personer ville vægte det samme i en værdisæt-
ning. Der kan være elementer, man vægter mere end noget andet og tillægger 
værdi, som andre måske ikke ville tillægge værdi. Men det er jo en faglig vur-
dering, det vil altid være en faglig vurdering. […] Og i sidste ende handler det 
om faglig argumentation, men det er også det, der gør det interessant. 636 

Når den fagligt anerkendte praksis er afledt af en særlig forståelse, der ikke kan siges 
at være fuldstændig objektiv trods bagvedliggende veldefinerede principper herfor, 
kan den også udfordres (se også Del I.7). Den ”rigtige” løsning kan dermed diskuteres 
ikke kun indenfor samme fagfelt men i særdeleshed på tværs af fag og roller, da der 
ikke findes endegyldige ”rigtige” løsninger, hverken set fra en fagligt anerkendt, tvær-
faglig eller fra lægmands synsvinkel637. Derfor bliver afvejningen af værdier i de enkel-
te projekter samt den endelige prioritering af disse vurderinger i forhold til projekt-
parternes behov og strategier relativ til, hvorledes forskellige synspunkter fremføres. 
Af samme grund er deling af viden, kommunikation omkring metoder og deres forud-
sætninger afgørende for at kunne nå fælles forståelser omkring, hvad der er den ”rig-
tige” løsning i det enkelte projekt. Grundforudsætningen for at kunne udvikle løsnin-
ger, er således, at man som projektpart tager stilling til hvilken forståelse af arkitekto-
nisk kulturarv (b e v a r i n g s h o l d n i n g e n ) og dens hensigtsmæssige varetagelse (b e -
                                                      
633 Se lukket bilag pkt. 97.  
634 Se lukket bilag pkt. 98.  
635 Se lukket bilag pkt. 99.  
636 Interview med Jannie R. Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen. 
637 Se lukket bilag pkt. 100.  
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v a r i n g s t i l g a n g e n ) man selv indtager i det enkelte projekt set i forhold til den bre-
dere, fagligt anerkendte forståelse og diskurs. I særdeleshed er det centralt af formid-
le disse egne forståelser og holdninger tydeligt til de øvrige projektparter, samt at 
afvejningen af værdier forankres i udgangspunktet om det fælles gode. Som beskrevet 
under tema C, kan der nemlig vise sig særlige udfordringer i at fagligt begrundede 
krav, vurderinger og løsningsforslag kan forekomme uigennemsigtige for projektansø-
gerne og derved i højere grad blive genstand for diskussion.  

Flere informanter peger endvidere på, at ambitionen om at renovere eksisterende 
almene boligbebyggelser og samtidig varetage deres arkitektoniske kulturarvsværdier 
udfordres af LBFs krav om, at de valgte løsninger skal være veldokumenterede, robu-
ste, funktionelle og totaløkonomiske. Ifølge flere informanter er særligt betingelsen 
om (23) de robuste, veldokumenterede løsninger i opposition til et behov for innova-
tion. Ifølge empirien kalder den værdibaserede tilgang til tider på innovativ tænkning 
for at integrere arkitektoniske kulturarvsværdier med nutidige behov for optimerin-
ger 638. Ligesom det også kan være nødvendigt at gå på kompromis med eksempelvis 
Bygningsreglementets krav eller potentielt med vedtagne strategier og politikker for at 
kunne varetage arkitektoniske kulturarvshensyn i de enkelte sager. En ansat i Køben-
havns Kommune udtaler: 

Efterisolering er et mere kildent emne i forhold til LBF, fordi vi jo gerne ville la-
ve flere forsøg med indvendig isolering. Jeg forstår dog godt, at LBF bliver nødt 
til at optræde mere konservativt, fordi der er risiko for, at der opstår en masse 
skader efterfølgende, men vi tror på det. 639 

Udsagn som ovenstående har afsæt i, at der er nogle løsninger, som er rigtige og mere 
hensigtsmæssige end andre i arkitektonisk kulturarvsøjemed, samt at disse er svære at 
føre ud i livet grundet betingelser fra rammeværkets side. Som beskrevet i Del II.A er 
der imidlertid en smidighed indbygget i de regulatorisk betingede rammer, og der kan 
eksempelvis godt ses bort fra en totaløkonomisk beregning, hvis argumentationen 
herfor er i tråd med forvaltningsprincipperne og regulativerne 640.  

Det innovative kan imidlertid vise sig som en politisk og økonomisk dårlig sag, såfremt 
den viser sig at medføre uforudsete problemer 641. Der er eksempler på, at almene 
boligbebyggelser står overfor at skulle renoveres for anden eller tredje gang, fordi de 
byggetekniske løsninger brugt i første omgang ikke har været hensigtsmæssige. På 
samme måde kan der potentielt stilles spørgsmålstegn ved de ”rigtige” løsninger, hvis 
hensynet til den arkitektoniske kulturarv medfører, at der er byggetekniske problema-
tikker som ikke løses i renoveringerne. I Bellahøjprojektet bliver det eksempelvis ikke 
er muligt at leve op til isoleringskravene på grund af kulturarvshensynet. Dette rejser 
diskussionen om, hvad der er acceptabelt i forhold til økonomien for at få en større 

                                                      
638 Se lukket bilag pkt. 101.  
639 Peter Zeller, arkitekt, Almene Boliger, Københavns Kommune. 
640 Se lukket bilag pkt. 102.  
641 Se lukket bilag pkt. 103.  
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eller mindre forbedring igennem renoveringsarbejder, hvis den alligevel ikke helt til-
strækkelig. En af arkitekterne bag det Illustrerede Byggeprogram udtaler: 

Og det der ”næsten lige så godt”, det er måske meget godt. Men så er der no-
gen, der sidder og tænker, jamen når nu man bruger 1,3 milliarder derude, 
hvorfor fanden gør man det ikke bedre? Men der synes jeg bare det er vigtige-
re, at man bevarer den arkitektur der er, fremfor at man begynder at prøve at 
jagte nogle energirammer eller noget andet, som er håbløst. 642 

Citatet viser et tydeligt eksempel på, hvordan afvejningen af de arkitektoniske kultur-
arvsværdier og de aktuelle behov for optimeringer kan resultere i oplevelsen af kom-
promisløsninger. I værste fald kan disse kompromisløsninger opfattes som utilstrække-
lige både fra et fagligt anerkendt perspektiv og fra eksempelvis beboernes perspektiv.  

 

                                                      
642 Morten Ørsager, partner, ERIK arkitekter. 
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De ovenfor beskrevne kategorier medvirker alle til tematik G den fagligt anerkendte 
løsning kommer til kort, da det netop er (21) fagligt anerkendte principper der er nor-
merende for den ”rigtige” løsning samtidig med, at (22) de principbaserede, faglige 
beslutninger er diskutable. Af samme grund er en tydelig stillingtagen og kommunika-
tion omkring afvejning af værdier med henvisning til det fælles gode afgørende, når de 
forskellige dagsordner kan opfattes som værende i opposition til hinanden, eksempel-
vis oplevelsen af, at (23) veldokumenterede, robuste løsninger er i opposition til et 
behov for innovation. Tematik G og de underliggende kategorier kan siges at være af 
generel karakter, da de knytter sig til særlige fagligt anerkendte forståelser af rigtige 
løsninger, som skal implementeres i en almen boligrenoveringskontekst betinget af 
boligpolitiske dagsordner og regulativsatte organisatoriske og økonomiske rammer. 
Alligevel er tematikken placeret som værende mest udtalt relativt til den officielle 
renoveringsstøtteproces i forbindelse med selve hovedprojekteringen og byggeandra-
gende frem mod Skema B godkendelsen (se figur 53). Det er ofte her at formulerede 
formgivningsprincipper og eventuelt formulerede b e v a r i n g s t i l g a n g e  skal omsæt-
tes i fysisk form betinget af byggeteknik, økonomi og lovgivning og eventuelle kommu-
nale krav til bevaring. 

 
 

Figur 53. Tematik G: Den fagligt anerkendte ”rigtige” løsning kommer til kort. 
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3. Delkonklusion: Konfliktanalysen 

Analysen Konflikter viser, at ambitionen om en værdibaseret udvikling af eksisterende 
almene boliger udfordres af et netværk af problemstillinger, der hænger sammen på 
tværs af forskellige konditionelle niveauer, og har konsekvens for konkrete handlinger 
både i de enkelte projektorganisationer samt mere generelt i forbindelse med forvalt-
ning af sagerne. 

De mange forskelle i behov og bevæggrundene bag projektparternes fælles mål om en 
velholdt og velfungerende almen boligmasse er en grundlæggende udfordring for den 
værdibaserede ambition (tematik A). Dette viser sig ved, at det der ofte identificeres 
som arkitektoniske kulturarvsværdier, samtidig opleves som en integreret del af de 
udfordringer bebyggelserne aktuelt står overfor, eksempelvis utidssvarende rumdi-
mensioner og indretning, dårligt isolerede facader eller svigtende konstruktioner, 
ringe tilgængelighed og lignende. Alle forhold, som hvis de styrkes, kan tilskrives n u -
t i d s v æ r d i . Ikke mindst er det vanskeligt for den værdibaserede ambition, når for-
dringer om bygningsbevaring i henhold til den fagligt anerkendte teori- og praksis 
bringes ind i den aktuelle almene renoveringskontekst. Det skyldes, dels de mange 
ender som skal mødes for at få projekterne gennemført i det hele taget, dels at vare-
tagelsen af den arkitektoniske kulturarv grundlæggende er en sekundær dagsorden i 
denne kontekst (tematik B og D).  

Selvom alle de projektimplicerede parter forventeligt anser et vellykket renoverings-
projekt som et fælles gode, er forståelsen af hvad et vellykket renoveringsprojekt in-
debærer forskellig. Grundlæggende er der et behov for at styrke etableringen af et 
fælles værdigrundlag de beslutningsdygtige parter imellem (tematik A og B) samt for 
at dette gøres tidligt i projektudviklingsfasen (tematik C og D). Den værdibaserede 
udvikling af almene boliger kan derfor styrkes gennem tidligere og mere direkte kom-
munikation omkring det arkitektoniske kulturarvshensyn imellem de tre beslutnings-
dygtige parter, da der ikke nødvendigvis er etableret fælles værdiforståelser som ud-
gangspunkt for projekterne (tematik C). Diskrepansen i værdiforståelser, behov og 
bevæggrunde gør projektudviklingen sværere at føre til dørs uden konflikter, da det 
værdisæt parterne hver især handler ud fra er divergerende. Det er derfor afgørende 
for etableringen af et fælles værdigrundlag som afsæt for projektudviklingen, at der 
sikres en tidlig og direkte dialog parterne imellem, samt at projektparterne tager stil-
ling til egne værdiforståelser omkring den arkitektoniske kulturarvs indhold og vigtig-
hed.  

Udover et utilstrækkeligt fælles værdigrundlag er der ofte også et udefineret ejerskab 
til varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv (tematik B). Det skyldes dels at kultur-
arvshensynet er en sekundær dagsorden, dels at langtfra noget alle de beslutningsdyg-
tige parter eller deres rådgivere har primær interesse i dette hensyn i særdeleshed 
økonomisk. Når kulturarvsdagsordenen introduceres, sker det ofte efter selve pro-
gramfasen i boligforeningen, og til tider først i forbindelse med byggeandragende, og 
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dermed kan hensynet til den arkitektoniske kulturarv få karakter af at være en fordy-
rende og generende dagsorden (tematik D).  

Hensynet til det som ofte er identificeret som en nationale arkitektonisk kulturarvsdag 
synes at falde imellem flere stole og efterlades uden et egentligt ejerskab, dels i for-
hold til hvem der skal sikre dens varetagelse økonomisk, dels hvem der skal sikre at 
det rent faktisk sker (tematik B, C og F). Det er vanskeligt at retfærdiggøre overfor 
lejerne, at de skal betale for fordyrende løsninger på grund af et nationalt kulturarvs-
hensyn, særligt hvis fordringen herom først stilles efter Skema A godkendelsen (tema-
tik D og F). Tidspunktet for hvornår denne dagsorden italesættes er således væsentlig 
for, at kulturarvshensynet er naturligt integreret i projektudviklingen og ikke opleves 
som et ekstra lag, der tilføres et allerede godkendt projekt. Timingen er også afgøren-
de i forhold til beslutningsprocesserne i de almene renoveringssager, da truslen om en 
tung proces kan medføre, at projektændringer grundet kulturarvshensyn er svære at 
få accepteret, eller at kommuner eller rådgivere opgiver på forhånd, så alternative 
løsninger slet ikke kommer på tale (tematik E).  

Der viser sig yderligere problematikker i forlængelsen at en arkitektonisk kulturarv af 
national karakter fordres varetaget lokalt (tematik F). Selvom der fra boligforeningen 
og beboernes side ikke decideret stilles spørgsmålstegn ved den nationale kulturarvs-
fortælling er der andre behov, der prioriteres særligt på grund af økonomiske hensyn. 
Denne tendens ses også i en Hollandsk undersøgelse; her viser det sig, at beboerne i 
såvel almene lejeboliger og private boliger i et bevaringsværdigt boligkvarter i Gronin-
gen i Holland, overvejende er glade for, at deres boligområde og egen bolig anses som 
en væsentlig national arkitektonisk kulturarv, men de er alligevel modvillige i forhold 
til at skulle bidrage økonomisk til opretholdelsen af denne kulturarv 643. 

Som beskrevet i Del II.A.3, kræver LBF et grundigt forarbejde og registrering i forbin-
delse med renoveringsstøtteansøgningerne. Dette forarbejde er først og fremmest 
fokuseret på byggetekniske udfordringer, og på forhold som kan forbedre boligafde-
lingernes konkurrencedygtighed end registrering af kvaliteter og arkitektoniske kultur-
arvsværdier i det eksisterende byggeri (tematik C). Flere informanter italesætter, at 
der ikke er afsat økonomi nok til det nødvendige, grundige forarbejde, der skal sikre 
kendskab til det eksisterende byggeri. Her er det ikke nødvendigvis værdisætning af 
det eksisterende byggeri, der hentydes til, men snarere uforudsete byggetekniske og 
fysiske forhold da det synes svært at håndtere konsekvenserne af det uforudsete in-
denfor de godkendte projektøkonomier. Der er således ikke sikret en opmærksomhed 
og vide om de boligbebyggelsernes eksisterende kvaliteter og arkitektoniske kultur-
arvsværdier inden Skema A godkendelsen (tematik B, C og D). Manglen på et udvidet 
forarbejde med registrering og værdisætning af bebyggelserne som kulturarv som 
afsæt for projektudviklingen, er problematisk i henhold til faglig anerkendt bevarings-
teori- og praksis  

                                                      
643 Kuipers, “Consequences of Designating the Recent Past”. 
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Ydermere peger flere på, at selve projektorganisationen, kommunikationsvejene, pro-
cessen, kontraktuelle forhold og reglerne for udbud er udfordrende for en værdibase-
ret udvikling (tematik C, D og G). Blandt andet vanskeliggør kravet om robuste og vel-
afprøvede løsninger nye, innovative løsningsforslag, der vurderes hensigtsmæssige set 
fra et fagligt anerkendt bevaringsperspektiv (tematik G). Helt specifikt har rådgivere 
givet udtryk for, at der i bevaringsøjemed i denne kontekst i høj grad er tale om det 
muliges kunst, samt og om at definere nye snitflader mellem bevaring og renove-
ring 644. Det medfører, at der til tider er tale om kompromisløsninger, der hverken lever 
op til de fagligt anerkendte bevaringsprincipper eller til de nutidige krav grundet den 
nødvendige afvejning af optimeringsbehov og arkitektoniske kulturarvsværdier (eller 
n u t i d s v æ r d i e r  overfor e k s p e r t v æ r d i e r ). Denne grundlæggende problemstilling 
er teoretisk af karakter, men viser sig konkret i de enkelte projekter, hvor netop en 
sådan afvejning ofte er kilden til konflikter. Her bliver det hurtigt et spørgsmål om 
vægtning af faglige mod ikke-faglige vurderinger og mellem forskellige politiske dags-
ordner (tematik E og F).  

Ikke mindst viser der sig et skisma, når den fagligt anerkendte bevaringspraksis bæres 
ind i en kontekst, hvor hensynet til det funktionelle, det samfundsorienterede og bo-
ligpolitiske vejer tungest rent politisk (tematik B og G). Der er dermed tale om at en 
fagligt anerkendt bevaringsforståelse og -praksis et felt, hvor restaurering og bevaring 
af ofte fredede bygninger er det primære formål, søges implementeret i en anden 
kontekst. Det viser sig, at den fagligt anerkendte forståelse af den ”rigtige” løsning 
synes svær at fremføre i denne kontekst, da den faglige anerkendte principbaserede 
vurdering udfordres grundet andre prioriteringer samt at den umulige objektivitet 
anholdes som en faglig svaghed, hvorved fagfolks fordringer om kulturarvshensyn til 
projekterne ikke nødvendigvis synes berettigede (tematik G). Denne problematik skyl-
des også utilstrækkelige eller ligefrem manglende officielle strategier for varetagelsen 
af den arkitektoniske kulturarv i forbindelse med forvaltningen af renoveringssagerne i 
kommuner men også i LBF. Dette kan resultere i en uigennemsigtig beslutningsproces, 
som udfordrer fagligt begrundede beslutninger yderligere (tematik C og G). Særligt da 
arkitektoniske kulturarvsværdier og arkitektonisk kvalitet ikke er endegyldige størrel-
ser, hvilket skaber behov for tydelighed i afgørelser og beslutninger taget af hensyn til 
samme. 

Trods uenigheder om de arkitektoniske kulturarvsværdiers vigtighed viser det sig i de 
undersøgte cases, at den fagligt anerkendte forståelse er normerende for selve identi-
ficeringen af de arkitektoniske kulturarvsværdier samt deres implementering i den 
særegne almene boligrenoveringskontekst (tematik F og G). De kommunalt ansatte, de 
faglige rådgivere og deres vigtighed og ansvar, bør derfor ikke underkendes i de enkel-
te sager, når det gælder de krav og retningslinjer, som kan udstikkes forvaltningsmæs-
sigt. Samtidig har de arkitektfaglige rådgivere en stor rolle i implementeringen af en 
værdibaseret udvikling i den almene boligrenoveringskontekst, da de forventeligt re-
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præsenterer deres eget, og det primære, fagfelt indenfor den faglige anerkendte for-
ståelse af arkitektonisk kulturarv. De arkitektfaglige rådgivere her således forventeligt 
en interesse i og viden om varetagelsen af arkitektoniske kulturarvsværdier samt ev-
nen til at omsætte disse i fysisk form. Der ligger således et stort potentiale og et stort 
ansvar hos netop de arkitektfaglige rådgivere i at fremme den værdibaserede tilgang, 
der som i alle projekter, fordrer at de enkelte rådgivere har faglige kompetencer i 
forhold til såvel viden og erfaring som til timing som kommunikationsevner. Ikke 
mindst kræver det, at de arkitektfaglige rådgivere indtager en holdning til den arkitek-
toniske kulturarv, som rækker ud over det umiddelbare ansættelsesforhold og det 
enkelte projekt. Der i særdeleshed de arkitektfaglige rådgiver som skal forløse for-
eningen af hensynet til en national kulturarvsfortælling med lokal viden og aktuelle 
nærværende behov igennem projektudviklingsprocessen og formgivning. En medar-
bejder i Københavns kommune påpeger den betydning som selve projektforslagene 
har: 

Vi ved ikke helt, hvad beboerne synes om, andet igennem hvad de stemmer 
igennem. Men de kan jo kun stemme om det, der bliver fremlagt for dem. 645 

Udsagnet peger på det ansvar, der ligger i forslagsudarbejdningen fra de arkitektfagli-
ge rådgiveres side, da det løsningsforslag som sendes til afstemning i beboerdemokra-
tiet, er én løsning af mange. Beboerne kan dog have vanskeligt ved at gennemskue 
eller forslå alternativer i forbindelse med de beboerdemokratiske godkendelsespro-
cesser, medmindre de indbydes til et forudgående særskilt projektudviklingsforløb. 

Implementeringen af den værdibaserede ambition i forbindelse med renovering af 
almene boliger er en praksis under udvikling. I mange kommuner er det først i de se-
neste år, at det har været et emne at tale om bevaringsværdier i forbindelse med al-
men boligrenovering. Der er derfor ingen officielle strategier for, hvordan det skal 
håndteres (tematik C), og mange kommuner har endnu ikke øje for problemstillingen. 
Også mange boligselskaber og LBF mangler egentlige strategier for området. Også 
mange arkitektrådgivere, oplever kravet om arkitektonisk kulturarvshensyn som noget 
nyt i almene renoveringsprojekter. Af samme grund har mange af de beslutningsdygti-
ge parter og væsentlige rådgivere ikke taget egentlig stilling fagligt i forhold til 
spørgsmålet om varetagelsen af de almene boliger som arkitektonisk kulturarv eller 
har udviklet metoder til identificering og prioritering af værdier.  
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KONKLUSION 

Denne afhandling har behandlet fire forskningsspørgsmål: 

1. Hvilke særegne udfordringer melder sig med ønsket om en værdibaseret 
udvikling af almene boliger opført i Danmark frem til 1974, der vil tilgo-
dese bebyggelsernes arkitektoniske kulturarvsværdier, samtidig med at bo-
ligmassen renoveres? 

2. Hvordan påvirker de forvaltningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer 
processen og resultaterne af de aktuelle almene boligrenoveringer kende-
tegnet af ambitionen om en værdibaseret udvikling?  

3. Hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier viser sig vanskelige at varetage i 
de fysiske løsningsmodeller, som tages i anvendelse den aktuelle værdiba-
serede udvikling af almene boliger? 

4. Hvorledes er det muligt fremadrettet at kvalificere den værdibaserede ud-
vikling i den almene boligsektor? 

Som en indledning til besvarelsen af forskningsspørgsmålene, der følger i afsnit-
tene nedenfor, er det nødvendigt kort at redegøre for tre væsentlige forudsætnin-
ger for besvarelsen.  

En første forudsætning er, at delkonklusionerne for de tre analyser, Konsekven-
ser, Kompromisser og Konflikter, betragtes i deres indbyrdes sammenhæng. Selv-
om analyseresultaterne kan opgøres hver for sig, skal de med hensyn til forsk-
ningsspørgsmålene ses i forlængelse af hinanden. På samme måde trækker de både 
hver især og samlet på resultaterne af de to forudgående redegørelser A Ramme-
værket og B Almene boliger som arkitektonisk kulturarv.  

Kort opsummeret viste analysen Konsekvenser angående Bellahøjhusene AAB, 
Højstruparken og Brøndbyparken Afd. 1, at resultaterne af den aktuelle værdiba-
serede udvikling af almene boliger ikke stemmer overens med den fagligt aner-
kendte autenticitetsforståelse, sådan som den efterstræbes i forbindelse med beva-
ring af arkitektonisk kulturarv ud fra en fagligt anerkendt forståelse. Selv i de til-
fælde, hvor der er tale om en fagligt anerkendt værdisætning sker der centrale 
skred i autenticitetsforståelsen, når værdisætningen søges varetaget igennem de 
fysiske løsninger. Analysen viste her en distinkt forskel mellem fagligt anerkendt 
bevaringsteori og den værdibaserede praksis. Især gælder dette sikringen af bevaring 
af original substans og materiale samt sikringen af en aflæselig distinktion mellem nye tilføjel-
ser og originalbebyggelsen.  
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Analysen Kompromisser viste tilsvarende overordnet og kort opsummeret, at 
hensynet til bevaring af de arkitektoniske kulturarvsværdier i høj grad står til lø-
bende forhandling i projektudviklingsprocessen, men ikke på dette hensyns egne 
betingelser. Analysen viste også, at det er vanskeligt at adskille de fysiske resulta-
ter fra selve det Rammeværk af betingelser, som udspænder den almene boligre-
noveringskontekst. Særligt viste det sig i det forhold, at selve værdisætningen og for-
ståelsen af karakteren af Søndermarkens arkitektoniske kulturarvsværdier ikke var entydig 
som udgangspunkt tidligt i projektudviklingsprocessen og derfor løbende blev justeret med hen-
syn til andre dagsordner end den bevaringsmæssige. På samme måde blev de fysiske løsninger 
som skulle formidle de værdsatte arkitektoniske kulturarvsværdier i høj grad formgivet på 
baggrund af andre betingelser end selve bevaringshensynet. 

Endelig kortlagde analysen Konflikter, hvordan ambitionen om værdibaseret ud-
vikling af eksisterende almene boliger medfører et hel kompleks af udfordringer, 
der er talrige, bredspektrede, og i flere tilfælde synes indbyrdes afhængige. Analy-
sen demonstrerede, hvorledes udfordringerne har konsekvens for konkrete hand-
linger relateret til den værdibaserede udvikling, samt hvorledes de kan siges at 
hænge sammen med problemstillinger på såvel projektorganisatorisk niveau, for-
valtningsniveau, politisk niveau og teoretisk fagligt niveau. Samtidig viste analy-
sen, at de identificerede udfordringers (kategorier) konsekvens for de konkrete 
handlinger er afhængig af, hvornår de viser sig i forhold til projektudviklings- og 
ansøgningsprocessen, samt at der potentielt dannes reelle brydningspunkter (te-
matikker) med stor konsekvens for den værdibaserede udvikling. Af særlig væsent-
lighed viste sig et behov for at styrke værdibaserede beslutningsprocesser, som i højere grad kan 
sikre en integrering af forskellige behov, dagsordner og værdiforståelser tidligt i projektudvik-
lingsprocessen. Dette har især følger for, hvordan, i hvor høj grad og hvorfor projektparter-
ne tager ejerskab til kulturarvshensynet. Og her viser tidspunktet og processen for italesættel-
sen af kulturarvshensynet sig afgørende, da en for sen italesættelse bevirker, at varetagelsen af 
de arkitektoniske kulturarvsværdier i højere grad opfattes som problematisk.  

Disse delkonklusioner er væsentlige hver for sig, men det er først ved at sammen-
holde hele mængden af den aktuelle værdibaserede udviklings udfordringer, betin-
gelser og aktuelle resultater, at det samlede netværk af brydningspunkter, relatio-
ner og problemstillinger tegner sig. Og det er derfor også dette forhold, der på én 
gang danner udgangspunkt og vilkår for besvarelsen af de fire forskningsspørgs-
mål nedenfor.  

Endnu en væsentlig forudsætning for besvarelsen af forskningsspørgsmålene er 
den særlige rolle, som New Heritage-tanken har spillet i afhandlingen og dens 
analyser. Den fagligt anerkendte forståelse af kulturarv og kulturarvsværdier har 
forandret sig gennem tiden og forandres stadig. Det ses både i teori, praksis og i 
lovgivning. Udover at den officielt sanktionerede og den faglige anerkendte for-
ståelse og varetagelse af arkitektonisk kulturarv udfordres af selve den almene 
renoveringskontekst, udfordres den også aktuelt teoretisk fra egne rækker af for-
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talere for New Heritage. New Heritage-tanken anvendes i afhandlingen til på den 
ene side løbende at identificere en række udfordringer med reference til dette 
tankesæt, der i sidste ende hævder, at alt hvad der værdsættes, uanset metoden, 
kan betragtes som kulturarv, samt at selve bestemmelserne af, hvad der skal gælde 
som kulturarv, bør demokratiseres set i forhold til den hidtidige situation. På den 
anden side anvendes New Heritage-tanken imidlertid også til at spørge til, udfor-
ske og identificere, hvorledes den værdibaserede praksis i den aktuelle almene 
renoveringskontekst muligvis kan kvalificeres i en række henseender. I afhandlin-
gen udgør New Heritage-tanken så at sige modsætningen til den officielt sanktio-
nerede og den fagligt anerkendte tilgang til og forvaltning af arkitektonisk kultur-
arv i Danmark. Både når det angår, hvorledes der kan peges på nye muligheder for 
værdibaserede almene boligudvikling med henvisning til New Heritage tankesæt-
tet, samt når det gælder hvordan selve tankesættet kan siges at udfordres af den 
aktuelle værdibaserede almene boligudvikling. Afhandlingen tilslutter sig dermed 
ikke New Heritage-tanken som et nødvendigt opgør med den officielle og fagligt 
anerkendte bevaringsforståelse og bevaringspraksis i Danmark. Men modsæt-
ningsforholdet imellem de to forståelser har vist sig givtigt for den gensidige iden-
tifikation af udfordringer og har muliggjort en nuancering af forskningsspørgsmå-
lene. 

Den tredje vigtige forudsætning for besvarelsen nedenfor er det flere gange frem-
hævede grundlæggende teoretiske skisma, der gør sig gældende i selve ambitionen 
om at bevare arkitektonisk kulturarv: at man i forsøget på at bevare enten må 
intervenere i det værdsatte objekt og dermed forandre det eller må lade objektet 
forfalde og muligvis forgå. Som vist igennem afhandlingen er dette skisma samti-
dig uløseligt knyttet til spørgsmålet om værdi og værdiforståelser, fordi håndterin-
gen af skismaet kræver, at man foretager valg imellem forskelligartede værdier, 
som det ikke er muligt at tage hensyn til på én gang. Heri melder spørgsmålet sig 
om værdiernes værdi, og dermed straks også spørgsmålet om, hvis værdier det er, 
der skal prioriteres. Afhandlingen har vist, at det i den almene boligrenoverings-
kontekst således bliver oplagt videre at spørge, hvem der får lov at være menings-
dannende hvad værdierne angår, og om der bør foregå en anderledes demokratise-
ring eller udvidelse af værdisætningen. Det er behandlet, hvordan disse spørgsmål 
særligt rejser sig, da der i forbindelse med den værdibaserede udvikling i den al-
mene renoveringskontekst i højere grad er potentiale for at tænke bevaring inte-
greret med udvikling og optimering af de eksisterende bebyggelser, sådan som der 
netop argumenteres for indenfor New Heritage-feltet. Ligesom det også i denne 
kontekst, hvor der er tale om en så omfangsrig og stadig fungerende boligsektor, 
viser sig vigtigt at reflektere over og spørge til, hvorledes forskellige del- og hel-
hedsbetragtninger skal vægtes, eksempelvis national/lokal skala. Ingen af disse 
spørgsmål, indebærer imidlertid nødvendigvis en afvisning af den fagligt aner-
kendte forståelse af arkitektonisk kulturarv, men snarere en udvidelse af denne 
værdiforståelse. 
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Det er med disse tre forudsætninger – analyseresultaterne i indbyrdes sammen-
hæng, New Heritage-tankens dobbelte rolle og bevaringsskismaets betydning for 
værdispørgsmålet – at forskningsspørgsmålene nu skal besvares. Afhandlingens 
analyser har imidlertid vist, at det er yderst vanskeligt at adskille besvarelsen af 
det første forskningsspørgsmål angående de særlige udfordringer, der melder sig 
sammen med ønsket om en værdibaseret udvikling, fra det andet forsknings-
spørgsmål vedrørende hvordan de forvaltnings- og lovgivningsmæssige rammer, 
påvirker den aktuelle værdibaserede udvikling af almene boliger, eftersom en be-
tydelig del af de identificerede udfordringer synes direkte relateret til rammevær-
ket. Dette forhold gælder for så vidt også besvarelsen af det tredje forsknings-
spørgsmål angående de arkitektoniske kulturarvsværdier, der især viser sig vanske-
lige at varetage igennem de fysiske løsningsmodeller, som aktuelt anvendes i den 
værdibaserede almene boligudviklingspraksis.  

Derfor vil første afsnit i konklusionen, Den værdibaserede udviklings udfordrin-
ger og betydningen af rammeværkets påvirkninger, give svar på både det første og 
det andet forskningsspørgsmål. I dette afsnit ses den værdibaserede udviklings 
udfordringer direkte i forbindelse med påvirkningerne fra rammeværket. Tilsva-
rende vil det efterfølgende afsnit, Varetagelsen af arkitektoniske kulturarvsværdier 
i den aktuelle værdibaserede udvikling af almene boliger, inddrage disse påvirk-
ninger og udfordringer i svaret på det tredje forskningsspørgsmål angående vare-
tagelsen af arkitektoniske kulturarvsværdier i aktuelle fysiske løsninger. Efter disse 
afsnit, der primært sammenholder og lægger sig direkte i forlængelse af analysere-
sultaterne, kommer det tredje afsnit, Perspektivering. I dette sidste afsnit søges på 
en mere fremadrettet og perspektiverende vis, at give et svar på det fjerde forsk-
ningsspørgsmål angående, hvorledes det kan være muligt at kvalificere en på nu-
værende tidspunkt udfordret værdibaseret udvikling af de eksisterende almene 
boliger. 



 
 

364  

1. Den værdibaserede udviklings udfordringer og betydningen af 
rammeværkets påvirkninger  

De tematikker og problemstillinger, der er identificeret i analyserne, og som kan 
siges at medføre udfordringer for ambitionen om en værdibaseret udvikling af de 
eksisterende almene boliger, er som fremhævet talrige. Endvidere er der under 
hver tematik identificeret i analysen Konflikter et helt netværk af kategorier, der 
hver især repræsenterer en udfordring eller problemstilling. Disse kategorier over-
lapper ofte hinanden og har betydning også for andre tematikker. Nogle kategori-
er gør sig gældende på det konkrete handlingsniveau såvel i projektudvikling som i 
forvaltning. Andre udfordringer gør sig gældende mere gennemgående og synes at 
have flere konsekvenser end andre, eksempelvis når der viser sig diskrepans i 
værdisættene, eller når arkitektonisk kulturarv bliver et lag, som tilføjes efter god-
kendelsen af Skema A. Især gælder dette kategorierne, som er mest direkte relate-
ret til det forhold, at den værdibaserede almene renoveringspraksis er under ud-
vikling i disse år. Grundet en stadig relativt ny og endnu voksende opmærksom-
hed på bebyggelserne som arkitektonisk kulturarv er der tale om en praksis under 
udvikling. Ydermere er det en praksis, der på et overordnet niveau vanskeliggøres 
af skismaet, at bevaring uløseligt hører sammen med ændringer af netop det, som 
man søger at opretholde. 

 

Kulturarvshensynet er sekundær dagsorden uden egentligt ejerskab  

På samfunds- og politisk niveau er der ikke taget entydigt stilling til vigtigheden af 
de almene boliger som arkitektonisk kulturarv. Derfor er denne dagsorden ikke 
implementeret hverken juridisk i LBF eller strategisk i kommunerne, ligesom der 
heller ikke er økonomisk råderum hertil. Staten har igennem SLKS en interesse i 
at frede repræsentanter for velfærdssamfundet og de almene boligers arkitektoni-
ske kulturarv som led i en national kulturarvsfortælling. Dette foregår imidlertid 
under helt andre juridiske betingelser. Trods gennemførelsen af kortlægningspro-
jektet Rammer for Udvikling har mange kommuner ikke udarbejdet en egentlig 
klassificering af de almene boligbebyggelser, og der mangler forsat et egentligt 
overblik over de enkelte bebyggelsers signifikans i relation til den samlede byg-
ningsmasse. Også mange arkitektfaglige rådgivere har ikke taget stilling til eller 
har erfaring med formålet med og metoder til værdibaseret udvikling i den almene 
boligrenoveringskontekst og har dermed ikke etableret egentlige strategier herfor. 
Varetagelsen af de arkitektoniske kulturarvsværdier i almen boligrenovering er 
derfor ofte en sekundær dagsorden – med Bellahøjhusene som en særegen undta-
gelse. Af særlig vigtighed er det, at ingen af de beslutningsdygtige parter i de al-
mene boligrenoveringsprojekter synes at tage egentligt ejerskab til kulturarvshen-
synet på hverken organisatorisk, institutionelt eller projektorganisatorisk niveau. 
På handlingsniveau giver det sig udslag på flere måder.  
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Den værdibaserede udviklingspraksis er ved at etablere sig  

Især beslutningsprocesserne omkring, hvordan de almene boligers arkitektoniske 
kulturarvsværdier skal varetages, kan derfor forekomme uigennemsigtige, og fag-
ligt begrundede beslutninger udfordres ofte. Snitfladen mellem den fagligt aner-
kendte bevaringspraksis og almene boligrenovering som opgavefelt er dertil ikke 
veldefineret, hvilket kan være en naturlig følge af den værdibaserede udvikling 
ikke for alvor er etableret. Det, der synes at være den ”rigtige” løsning i den fag-
ligt anerkendte bevaringspraksis, kommer til kort i mødet med den almene bolig-
renoveringskontekst. Også i denne henseende er Bellahøjhusene en skelsættende 
almen boligrenovering, da man har lagt stor omhu i at formulere en bevaringstil-
gang (som i realiteten er en hybrid af flere tilgange). I de cases hvor der er tale om 
værdibaserede udvikling er der imidlertid ikke en egentlig praksis for gennemfø-
relse af prædefinerede bevaringstilgange. Ikke mindst kan metoderne til at nå til 
enighed om, hvordan man skal afveje arkitektoniske kulturarvsværdier mod nuti-
dige værdisæt styrkes; ikke mindst metoder og veletablerede processer til at tænke 
disse værdisæt integreret som et samlet afsæt for projekterne. Her viser Konflikt-
analysen imidlertid, at det synes at være en væsentlig forudsætning, at alle de be-
slutningsdygtige parter er i stand til at betragte gennemførelsen af renoveringspro-
jekterne som et fælles gode. Det er netop i kraft af dette udgangspunkt, at erken-
delsen af manglende metoder og praksis til at etablere et fælles værdigrundlag som 
afsæt for projekterne melder sig, særligt i arkitektonisk kulturarvshenseende. Af 
samme grund kan oplevelsen og ønsket om opretholdelsen af et fælles gode vise 
sig som det gavnlige udgangspunkt til at italesætte og etablere processer til at nå 
fælles forståelser og værdigrundlag.  

 

Vigtigheden af egentlig og tidlig italesættelse 

Den fagligt anerkendte forståelse af autenticitet og hensigtsmæssig bevaringsprak-
sis udfordres i mødet med den almene boligrenoveringskontekst. De fagligt aner-
kendte principper for bevaring synes ikke at kunne gøre sig gældende i selve pro-
jektudviklingsprocessen; ikke fordi den fagligt anerkendte forståelse af arkitekto-
niske kulturarvsværdier direkte udfordres, men fordi andre værdisæt prioriteres 
højere, eller fordi rammeværket til tider vanskeliggør, at den fagligt anerkendte 
forståelse af hensigtsmæssig bevaring kan tilgodeses. Dette skyldes ikke mindst at 
netop de forhold, som tilskrives arkitektonisk kulturarvsværdi, ofte synes at være 
de selvsamme forhold, som er ligefremt medvirkende til at renoveringerne igang-
sættes. Eksempelvis fuldmurede facader som kan bevirke kuldebroer og indekli-
maproblemer. Dermed kan de fysiske elementer af byggerierne, som tillægges arki-
tektoniske kulturarvsværdier, udgøre en barriere for de ændringer og optimerin-
ger, der ønskes gennemført. Det kan medføre, at kulturarvshensynet bliver en 
generende, og tilmed bliver det ofte en for sent introduceret dagsorden. Hvis krav 
om varetagelse af arkitektonisk kulturarv bliver italesat efter Skema A bliver de 
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potentielt opfattet som et fordyrende lag, der tilføjes projekterne, og ikke som en 
integreret del af forarbejde og tidlig projektudvikling.  

Ambitionen om at tilgodese en værdibaseret udvikling er kun undtagelsesvist den 
primære dagsorden, og andre hensyn, også af boligpolitisk karakter, prioriteres i 
stedet. Særligt nedprioriteres kulturarvshensynet ofte, hvis det medfører forlæn-
gelse af processer og stigning i omkostninger. Dette problem hænger sammen 
med det udefinerede ejerskab til dagsordenen, hvilket viser yderligere problema-
tisk, når det omhandler en national kulturarvsfortælling uden lokal genklang, sær-
ligt hvis den primært skal finansieres af lejernes private økonomi via huslejestig-
ninger. Økonomi og især fordelingen af udgifter viser sig ofte afgørende for, hvil-
ke beslutninger som træffes omkring projektindhold og løsninger og derfor også 
for den konkrete meningsdannelse, når det kommer til varetagelsen af den arki-
tektoniske kulturarv. 

 

Arkitektonisk kulturarv er til forhandling på rammeværkets betingelser 

Der er ingen tvivl om, at de juridiske, regulatoriske, organisatoriske og forvalt-
ningsmæssige rammer omkring de almene renoveringsprojekter betinger projek-
ternes indhold og fysiske løsning. Af væsentlighed for den værdibaserede ambiti-
on er den manglende afklaring omkring, hvem der skal betale for hensynet til va-
retagelsen af de almene boligers arkitektoniske kulturarvsværdier. Endvidere har 
LBFs forvaltning af og målsætninger for bygningsmassen stor betydning for de 
arbejder, som bliver gennemført, for selve tilgangen til den tidlige projektudvik-
ling, samt for de løsninger, som prioriteres. Hvis LBF ikke kan godkende projek-
tet, er der sjældent økonomi til at gennemføre det. Rent juridisk er det imidlertid 
kommunerne, der har hjemmel til at stille krav til implementeringen af kulturarvs-
hensyn i projekterne; det sker imidlertid ofte ikke i almene boligrenoveringer. 
Mange kommuner har ikke fokus på de almene bebyggelser som arkitektonisk 
kulturarv eller etablerede arbejdsgange og principper for varetagelsen af denne. 
Kommunernes varierende, eller til tider direkte fraværende, praksis skaber poten-
tielt usikkerhed om krav og principper for varetagelsen af almene boligbebyggel-
sernes arkitektoniske kulturarvsværdier. LBF bliver derfor til tider både den mu-
lighedsgivende, begrænsende og kvalificerende instans i renoveringsprojekterne.  

Analysen Kompromisser viste, at varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv, 
dens vigtighed og indhold er til forhandling i projektudviklingsfasen, men ikke på 
bevaringens vilkår. Dette er også tilfældet, hvor kommunen stiller krav herom. 
Analysen viste samtidig, at såvel tekniske som juridiske og regulatoriske bindinger 
er indlejret i den arkitektoniske løsning og dermed i tilgangen til varetagelsen af 
de arkitektoniske kulturarvsværdier. Selve rammeværket omkring almene boligre-
noveringer og de valgte løsninger kan således ikke forstås uafhængigt af hinanden. 
Særligt synes LBFs krav om velafprøvede og veldokumenterede løsninger at ud-
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fordre innovativ tænkning, når det kommer til at skulle integrere hensynet til arki-
tektoniske kulturarvsværdier med behov for optimeringer (nutidsværdier). 

En umiddelbar følge er derfor, at hvis varetagelsen af de almene boligbebyggelser 
som arkitektonisk kulturarv er et ønske, der skal tilgodeses, så må hele ramme-
værket omkring deres renovering tage ansvar herfor. Til dette arbejde bør der 
etableres og styrkes nødvendige velbeskrevne og veldokumenterede processer til 
at kvalificere fælles forståelser og derigennem de arkitektoniske løsninger. Forin-
den er det imidlertid nødvendigt, at projektparterne positionerer sig i forhold til 
egne forståelser af arkitektonisk kulturarv og følgende bevaringsmålsætninger. Det 
er først, når de enkelte parter er er præcise omkring, hvilke elementer og egenska-
ber ved de almene boliger som arkitektonisk kulturarv der værdsættes og hvorfor, 
at det bliver muligt at sige noget væsentligt om kvaliteten af de arkitektoniske 
løsningers evne til at formidle sådanne arkitektoniske kulturarvsværdier fra den 
nære fortid ind i fremtiden. I lyset heraf kan den værdibaserede udviklings udfor-
dringer og betydningen af påvirkninger fra rammeværket i punktform opsumme-
res således:  

 Der er ikke etableret et egentligt ejerskab til varetagelsen af de almene boli-
gers arkitektoniske kulturarv de beslutningsdygtige parter imellem. Hverken 
ved egen positionering i forhold til emnet, ved etablerede målsætninger og 
metoder, eller ved afsatte økonomiske midler, er dette tilfældet. 

 Bevaringen af de almene boligers arkitektoniske kulturarv danner sjældent 
afsæt for renoveringsprojekterne. De arkitektoniske løsninger, der skal for-
midle de værdsatte arkitektoniske kulturarvsværdier, betinges derfor i høj grad 
af andre dagsordner end kulturarvshensynet. Særligt har rammeværket om-
kring projekterne stor betydning for formgivningen af de fysiske løsninger.  

 Den fagligt anerkendte forståelse af arkitektonisk kulturarv som dokumentati-
on over en historisk udvikling og de medfølgende bevaringsprincipper har 
vanskeligt ved at gøre sig gældende i mødet med den almene boligrenove-
ringskontekst. Værdisætningen, prioriteringen og varetagelsen af de arkitekto-
niske kulturarvsværdier er til forhandling i projektudviklingsprocessen men 
ikke på kulturarvshensynets vilkår i fagligt anerkendt forstand. Andre hensyn, 
værdier og betingelser i rammeværket medfører, at den fagligt anerkendte, 
”rigtige” løsning kommer til kort.  

 Varetagelsen af de arkitektoniske kulturarvsværdier afhænger både af, hvornår 
og hvordan de italesættes i renoveringsstøtteprocessen. Som udgangspunkt er 
der ofte diskrepans i projektparternes prioritering af værdier. Der er derfor 
behov for at etablere og styrke processer til at nå fælles forståelser angående 
varetagelsen af de arkitektoniske kulturarvsværdier som en integreret del af 
projektudviklings- og renoveringsstøtteprocessen. 
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2. Varetagelsen arkitektoniske kulturarvsværdier i den aktuelle 
værdibaserede udvikling af almene boliger 

Når det kommer til det tredje forskningsspørgsmål angående arkitektoniske kul-
turarvsværdier, der viser sig vanskelige at varetage i aktuelt anvendte fysiske løs-
ningsmodeller i den værdibaserede udvikling af almene boliger, er to forhold væ-
sentlige at understrege. For det første er der ikke tale om fredede bygninger, lige-
som de undersøgte cases ikke alle er officielt klassificerede som bevaringsværdige, 
samt at nogle har en højere bevaringsklassificering end andre. For det andet viser 
der sig i praksis på én gang flere tilgange til varetagelsen af de identificerede arki-
tektoniske kulturarvsværdier. Dette er også gerne tilfældet indenfor rammerne af 
et enkelt projekt, sådan som det ses i renoveringen af Bellahøjhusene.  

 

Nutidsværdier over ekspertværdier 

Der er i store træk tale om at det er sammenlignelige og fagligt anerkendte værdi-
sætninger og værdiforståelser (bevaringsholdningen), der danner afsæt for projek-
terne, men der er en stor variation i måden hvorpå kulturarvsværdierne varetages 
igennem de nye fysiske løsninger (bevaringstilgangen). Fælles for løsningerne er 
imidlertid, at det særligt synes at være ekspertværdierne som de kulturhistoriske 
værdier eller dokumentationsværdier, der er vanskelige at opretholde i mødet med 
kravet om nutidige opdateringer af bebyggelserne. Det er i høj grad de originale 
materialer og konstruktioner, der interveneres med i en sådan grad, at de ændres 
væsentlig eller helt forsvinder. Nutidsværdierne som nyværdierne og nytteværdi-
erne prioriteres gerne højt, og det er i den forbindelse ofte netop optimeringer af 
den eksisterende boligbebyggelse, der fungerer som retfærdiggørelse for eksem-
pelvis ændringer i det originale konstruktive rationale eller i bygningsfysikken. 
Gennemgående er det således optimering og ikke bevaring i fagligt anerkendt for-
stand, der er udgangspunktfor de renoveringer, som i dag opnår renoveringsstøt-
te. Indeklimaet skal forbedres, indretningen af lejligheder skal passe til nutidige 
lejere, varmeregningerne skal mindskes, der skal være flere og bedre fællesfacilite-
ter med videre.  

De indledningsvist identificerede arkitektoniske kulturarvsværdier formidles først 
og fremmest videre i de nye arkitektoniske løsninger som repræsentationer af ori-
ginalbygningens komposition, materialitet og æstetiske kvaliteter, forhold som alle 
kan tilskrives arkitektonisk værdi. Det, der ud fra den fagligt anerkendte forståelse 
af bevaring værdsættes som kulturhistorisk værdi eller har karakter af dokumenta-
tionsværdier knyttet an til det originale materiale, er således vanskelige at fasthol-
de trods det, at de ofte danner en væsentlig del af den indledende værdisætning.  
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Den usynlige optimering  

Projekternes adskiller sig også fra det fagligt anerkendte bevaringsprincip, der 
vedrører, at bygningerne skal kunne ”aflæses” som et historisk dokument, efter-
som deres udviklingshistorier ofte sløres. Det skyldes, at man i projekterne gerne 
fjerner senere tilføjelser og ændringer af bygningerne for at repræsentere original-
bygningen mere stilrent eller visuelt korrekt i de nye løsninger; og af samme grund 
søger man at integrere de nye optimerede arkitektoniske og byggetekniske løsnin-
ger på en diskret og gerne ikke iøjnefaldende måde.  

Der er ikke tale om direkte rekonstruktioner, som det kendes indenfor fagligt 
anerkendt bevaringspraksis, da bygningskonstruktionerne gerne ændres. I nogle 
cases rekonstrueres imidlertid delelementer efter de originale tegninger. Bygnin-
gernes udviklingshistorie redigeres fysisk for at give en mere helstøbt oplevelse af 
nutidens opfattelse af originalbygningerne. På samme måde er der tilfælde, hvor 
det netop er ambitionen om at varetage ’ånden’ bag byggeriet eller nutidens opfat-
telse af datidens arkitektoniske ideal, der berettiger formgivningsændringer af 
originalen.  

Analysen Konsekvenser viste, at den fagligt anerkendte bevaringsforståelse fore-
kommer vanskelig at implementere i den almene boligrenoveringskontekst, netop 
da ekspertværdierne i form af de kulturhistoriske værdier og dermed dokumenta-
tionsværdier men også aldersværdien, synes vanskelige at fastholde. Det er der-
imod en genskabelse af oplevelsen af originalbebyggelsen som ofte prioriteres. 
Dette sker primært gennem visuel repræsentation af de værdsatte træk af byggeri-
et, som kan karakteriseres under kategorien arkitektonisk værdi. Det er gerne 
komposition, farveholdning og materialitet, der genskabes; i en optimeret version.  

De nye løsninger er optimerede byggeteknisk, og det er netop denne ”usynlige 
optimering”, der kan siges at afspejle den aktuelle værdiforståelse mest direkte. Vi 
adderer vores samtids lag til bygningerne i forsøget på både at optimere efter nu-
tidens behov og krav og samtidig leve op til de fagligt anerkendte værdiforståelser 
af arkitektoniske kulturarvsværdier, primært de arkitektoniske og miljømæssige 
værdier, idet vi skaber de redigerede versioner af bebyggelserne. I forsøgene på at 
tilgodese såvel bygningernes arkitektoniske kulturarvsværdier som behovene for 
optimeringer tilføjer den aktuelle værdibaserede renoveringspraksis således et nyt 
lag til bygningerne. Dette nye lag viser sig netop i de visuelt tilpassede og dermed 
næsten umærkelige bygningsfysiske og funktionelle optimeringer af bygningerne, 
som eksempelvis de efterisolerede facader og større altaner. Dette aktuelle opti-
merende bevaringsbegreb har i højere grad karakter af udvikling med afsæt i de 
arkitektoniske kulturarvsværdier end bevaring i fagligt anerkendt forstand. 
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Amplificeret autenticitet 

Selvom der således ikke er tale om egentlige rekonstruktioner i de undersøgte 
cases, synes der alligevel at være tale om et vist sammenfald med de forskydninger 
i autenticitetsoplevelsen i resultaterne af den værdibaserede udvikling af almene 
boliger, som Egede-Nissen har identificeret i forbindelse med hans undersøgelse 
af rekonstruktioner af fredede bygninger646. Det autentiske forstået som forenin-
gen af materiel, kommunikativ og strukturel autenticitet synes søgt erstattet med 
oplevelsesværdierne i bygningen. Det er selve oplevelsen af, at bebyggelsen, ek-
sempelvis, er fra 1950’erne, som forekommer væsentligst, ikke hvorvidt selve ma-
terialerne eller konstruktionstypen er det.  Denne oplevelse bæres ikke af den 
faktiske dokumentationsværdi i originalen og heller ikke af aldersværdien i form af 
oplevelsen af patinerede materialer og slidspor. Denne måde at formidle arkitek-
toniske kulturarvsværdier er dermed markant anderledes end formuleret i fagligt 
anerkendte bevaringsprincipper – trods det at afsættet ofte netop er en fagligt 
anerkendt værdisætning.  

Den fagligt anerkendte værdisætning udpeger de arkitektoniske kulturarvsværdier 
med reference til eksisterende fysiske elementer og forhold i bebyggelserne, men 
fremfor at disse nødvendigvis blive direkte bevaret eller genfrembragt i renove-
ringsprocessen danner de afsæt for at formgive bebyggelsen, så den bedst muligt 
formidler oplevelsen af et alment boligbyggeri i sin oprindelighed. De indled-
ningsvist værdisatte arkitektoniske kulturarvsværdier kan således hjælpe til at gøre 
oplevelsen af bebyggelsen endda mere ’autentisk’ eller ’oprindelig’ ved i visse hen-
seender forsigtigt at forstærke den privilegerede ydre oplevelse af byggeriet. Et 
eksempel er farvelægningen af ankomstområderne i Søndermarken, hvor man i 
stedet for den oprindelige farvelægning anvender farver, som man i dag forbinder 
med 50’byggeri. Et andet er beslutningen om at måtte ændre på materialeholdnin-
gen og kompositionen i de få bevarede oprindelige mellembygningers facader i 
Bellahøjhusene AAB i et bevidst forsøg på styrke oplevelsen af bebyggelsens ’op-
rindelighed’, fordi man finder, at den ændrede udgave i højere grad, passer til Bel-
lahøjhusenes arkitektoniske udtryk. Og et tredje eksempel er de nye altaner i 
Brøndbyparken Afd., som er en formgivning lånt fra et andet byggeri af samme 
arkitekt, således at man ved redigering af det oprindelige også her søger at for-
stærke oplevelsen af netop nutidens opfattelse af en autentisk oplevelse af samme 
oprindelighed. 

                                                      
646 Egede-Nissen, Autentisitetens relevans: På sporet av et endret fokus for kulturminnevernet. 
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Denne forskydning i autenticitetsforståelsen kan beskrives som en redigeret eller 
forstærket form for autenticitet, i og med at ideen og oplevelsen af den oprindeli-
ge bygning redigeres, forstærkes og udvikles med afsæt i originalens værdsatte 
arkitektoniske kulturarvsværdier. Denne amplificerede autenticitet er ikke nødvendig-
vis en italesat målsætning som sådan, men snarere resultatet af ønsket om at skulle 
forene ønsket og nødvendig optimering med bevaring af de arkitektoniske værdi-
er. 

 

Oplevelsen af et oprindeligt byggeri 

Det er især ekspertværdier, der ligger bag den officielt sanktionerede og fagligt 
anerkendte kulturarvsforståelse, og det er ofte med denne baggrund, at der værdi-
sættes i de enkelte cases. De arkitektoniske kulturarvsværdier anses som vægtige, i 
og med at de vidner om og dokumenterer en historisk udvikling. I de tilfælde, 
hvor faglige specialister i bevaring og arkitektonisk kulturarv ikke er impliceret i 
værdisætningerne, er der imidlertid ofte et sammenfald mellem værdisætningen og 
det ene af de tre officielle værdikategorier, arkitektonisk værdi. Dermed får værd-
isætningen og som konsekvens heraf tilgangen til varetagelsen af de arkitektoniske 
kulturarvsværdier ofte et udpræget visuelt fokus. Det er materialer, komposition, 
farveholdning og helhedsindtrykket, der prioriteres.  

Den arkitektoniske værdi synes nemmere at integrere med nutidsværdierne, da det 
her ikke er det originale materiale som sådan, der er vigtigt. Den kulturhistoriske 
værdi er derimod udfordret af nytteværdierne i langt højere grad. Det er ofte de 
originale materialer, som må udskiftes og de originale strukturer, som ikke lever 
op til de nutidige krav. Det er nogle af problemerne i dette modsætningsforhold, 
som arbejdet i retning af den amplificerede autenticitet kan siges at kompensere 
for. Her redigeres det visuelle udtryk, især af bygningens ydre, på en sådan måde, 
at oplevelsen af den oprindelige bygning forstærkes. Oplevelsen af bygningen som 
oprindelig søges dermed opretholdt, til trods for at de bygningsmæssige foran-
dringer medfører svækkelse af ekspertværdierne, hvilket ifølge en fagligt aner-
kendt bevaringstilgang modsiger varetagelsen af bebyggelsens arkitektoniske kul-
turarvsværdier.  

Men også kvaliteter, som kan kategoriseres som oplevelsesværdier, er indbefattet i 
de tre officielle anerkendte arkitektoniske kulturarvsværdisæt. Både arkitektonisk 
værdi og miljømæssig værdi, kan tilskrives spatiale og oplevelseskvaliteter som 
proportionering, funktionelle sammenhænge, materialesammensætning og patine-
ringsevne. Og samtidig kan det Riegl kaldte aldersværdi, der også kategoriseres 
som en oplevelsesværdi, optræde under den kulturhistoriske værdi, men da fordi 
alderen vidner om bygningens oprindelse historisk set. Det er dermed ikke alders-
værdien i affektiv materiale-oplevelsesforstand, hvor slidspor opfattes som smuk-
ke eller giver beskueren en oplevelse af en forbindelse med fortiden.  



 
 

372  

Et anderledes bevaringsbegreb 

Der viser sig således et anderledes bevaringsbegreb end dem, der beskrives inden-
for fagligt anerkendt bevaringsteori, der opstår i forlængelse af prioriteringen af 
det privilegerede visuelle ydre og den forstærkede autenticitetsoplevelse. Dette 
bevaringsbegreb synes at være opstået i mødet mellem fagligt anerkendt beva-
ringsforståelse og -praksis i det politisk påvirkede, komplekse almene boligreno-
veringsfelt. Det er resultatet af de tidligste forsøg på at tilgodese det voksende 
krav om varetagelsen af de almene boliger som arkitektonisk kulturarv i forening 
med deres nødvendige renovering. Bevaringsbegrebet, som viser sig aktuelt, er et 
udtryk for kompromisser i et komplekst organisatorisk, juridisk og regulatorisk 
rammeværk, hvor der endnu ikke er etableret egentlige strategier for præcist, 
hvordan almene boligers arkitektoniske kulturarv bør varetages, hvorfor og for 
hvem.  

Netop fordi den værdibaserede udvikling af almene boliger er et fagligt felt og 
praksis under udvikling, og fordi de fremtidige opgaver er mange, er det hen-
sigtsmæssigt at tage stilling til hvilken kulturarvsfortælling fra den nære fortid, 
som er væsentlig at bære videre ind i fremtiden. I særdeleshed er en sådan positi-
onering nødvendig, hvis man ønsker at gøre de arkitektoniske kulturarvsværdier 
til et fælles afsæt for udvikling. Førend projektparterne kan positionere sig i for-
hold til disse spørgsmål kræves en indsigt i og et overblik over, hvilke værdier der 
er på spil, og hvordan de kan vise sig vanskelige.    

Når man anvender termen ”værdibaseret” udvikling er det i første omgang nød-
vendigt at gøre sig klart, hvilke værdier udviklingen skal basere sig på. Når termen 
bruges i denne afhandling, er den som beskrevet dækkende for, at man i renove-
ringsprojekterne tager afsæt i de arkitektoniske kulturarvsværdier, som de eksiste-
rende bebyggelser kan tillægges, såvel som i n u t i d s v æ r d i e r n e , uden at der dog 
som beskrevet findes nogen entydig definition af, hvad sådanne værdier præcis er 
eller bør være. Afhandlingens analyser viser, at det hovedsageligt er den fagligt 
anerkendte værdiforståelse og værdisætning, der optræder i de enkelte cases. Det 
er i store træk den samme forståelse af arkitektoniske kulturarvsværdier og deres 
relevans, der gør sig gældende både hos kommuner, i kampagneudgivelser og ikke 
mindst i SLKSs kortlægningsprojekt Rammer for Udvikling. Det er i udpræget 
grad også forståelsen af de almene boliger som led i en national kulturarvsfortæl-
ling, der er bærende for værdisætningen af bygningsmassen. Den enkelte bebyg-
gelse ses som led i en større udviklingshistorie samtidig med, at den anses som et 
historisk dokument i sig selv. De originale materialer, planløsninger og konstruk-
tioner anses først og fremmes, som væsentlige i dette nationale helhedsperspektiv 
og i anden omgang i lokalt perspektiv. 
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I forlængelse af ovenstående beskrivelse af hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier 
som aktuelt synes vanskelige at varetage igennem den værdibaserede udviklings 
fysiske resultater kan følgende opsummeres i punktform: 

 Der viser sig aktuelt et anderledes bevaringsbegreb kendetegnet af idealet om 
visuelt tilpassede og dermed næsten umærkelige bygningsfysiske og funktio-
nelle optimeringer af de eksisterende bygningerne. Dette aktuelle bevarings-
begreb har i højere grad karakter af udvikling med afsæt i de arkitektoniske 
kulturarvsværdier end bevaring i fagligt anerkendt forstand, og e k s p e r t v æ r -
d i e r n e  herunder den kulturhistoriske værdi er her vanskelige at opretholde på 
egne præmisser. 

 I forlængelse af dette aktuelle bevaringsbegreb er identificeret en forskydning 
af det, som i fagligt anerkendt forstand opfattes som autenticitet, nemlig op-
retholdelse af strukturel, materiel og kommunikativ autenticitet, til, at det snarere er 
en autentisk oplevelse, der prioriteres. I forlængelse heraf er der i analyserne 
identificeret eksempler på det, som i afhandlingen betegnes amplificeret autenti-
citet, hvor man igennem addering af elementer eller ændringer af det oprinde-
lige byggeri søger at styrke selve oplevelsen af en bebyggelses oprindelighed 
yderligere. 

 Det anderledes bevaringsbegreb og den amplificerede autenticitetsoplevelse 
adskiller sig væsentligt fra fagligt anerkendt bevaringsteori- og praksis; fælles 
er dog, at det er den oprindelige bebyggelse og mødet med det materielle, der 
er udgangspunktet såvel for opretholdelsen af såvel ekspertværdierne som for 
selve oplevelsen af en autentisk bebyggelse. 
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3. Perspektivering 

I afsnittene ovenfor er allerede præsenteret flere aspekter af svaret på afhandlin-
gens fjerde forskningsspørgsmål angående mulighederne for en fremadrettet kvali-
ficering af værdibaseret udvikling i forbindelse med almene boligrenoveringer. For 
det første er det fremhævet, at det er afgørende for varetagelsen af de almene 
boliger som arkitektonisk kulturarv, at der tidligt i projekterne arbejdes dels på at 
italesætte de arkitektoniske kulturarvsværdier, dels på at etablere fælles formål 
gennem identificering af overlap i forskellige værdiforståelser i denne forbindelse. 
Formålet hermed ville være at styrke et fælles værdigrundlag som afsæt for projek-
terne, hvilket sandsynligvis ville mindske mange af de udfordringer, som indvirker 
på konkrete handlinger i løbet af projektudviklingen. For det andet er det frem-
hævet, at den værdibaserede udvikling kan kvalificeres ved, at parterne hver især 
positionerer sig i forhold til spørgsmålet om betydningen og vigtigheden af de 
almene boligers arkitektoniske kulturarv samt egne målsætninger for, hvordan den 
bør varetages.  

I det følgende forholdes det fjerde forskningsspørgsmål mere direkte til mulighe-
den for fremadrettet at styrke en etableret værdibaseret udvikling og hermed vare-
tagelsen af de almene boligers arkitektoniske kulturarv, og herunder instrumente-
ringen af forskellige værdiforståelser som udgangspunkt for dialog i den almene 
boligrenoveringskontekst. Som beskrevet i konklusionens indledning danner ana-
lyseresultaterne indbyrdes sammenhæng, New Heritage-tankens dobbelte rolle og 
bevaringsskismaets betydning for værdispørgsmålet alle tre de væsentlige forud-
sætninger for besvarelsen af forskningsspørgsmålene. Dette gælder også for de 
følgende forslag til, hvordan den værdibaserede almene boligudviklingspraksis kan 
kvalificeres fremadrettet. 

 

Relevansen af New Heritage for værdibaseret udvikling af almene boliger 

Der er flere forhold, der gør, at det kan være relevant at se på udviklingen af den 
almene boligrenoveringskontekst i lyset af New Heritage-tankegangen. Tankegan-
gen forekommer relevant, eftersom den i sine hensyn modsvarer de mange for-
skellige projektparter og beboerdemokratiet. Dette gælder også for ideen om at 
udvikle boligbebyggelser på baggrund af en allerede eksisterende identitetsfølelse 
og kvaliteter defineret på demokratisk vis fremfor at basere sig direkte på beva-
ring ud fra en specifik faglig forståelse. Sådanne tanker kan være relevante i den 
almene boligrenoveringskontekst, ikke alene fordi bevaring i traditionel forstand 
alligevel ikke danner det egentlige udgangspunkt for de almene boligrenoverings-
projekter, men også fordi det forhold, der ofte især værdsættes som den bærende 
kulturarvsfortælling, er selve ambitionerne og idealet bag bebyggelserne om at 
skabe gode almene boliger. Dette oprindelige ideal, der i en vis forstand rummer 
svaret på, hvorfor bebyggelserne blev opført, men ikke nødvendigvis på, hvad der 
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endte med at blive opført, eller hvordan det kunne foregå, kan også siges at være 
udgangspunktet og formålet med de faktiske renoveringer.  

Af samme grund synes det oplagt at søge en bredere definition af, hvad arkitekto-
niske kulturarvsværdier kan være i disse projekter. New Heritage-tanken har sit 
udgangspunkt i principielt ligeværdige værdidomme hos ligeberettigede individer 
og sætter samtidig den personlige oplevelse i centrum; kulturarv (i bred forstand) 
bliver her noget, der opstår, løbende hænder eller genbekræftes i mødet mellem 
mennesker og deres omverden647. New Heritage-tanken har dermed oplevelses-
værdierne som omdrejningspunkt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de er 
løsrevet fra det materielle, eller at den fagligt anerkendte forståelse her er frataget 
sin taleret eller gyldighed. Begge spiller stadig deres rolle, men på nogle mindre 
selvfølgelige eller selvberoende præmisser end hidtil.  

Der melder sig imidlertid en væsentlig udfordring for perspektivet om at imøde-
komme en mere egalitær og løbende værdisætning af de almene boligers arkitek-
toniske kulturarv, eftersom der for indeværende endnu ikke er etableret egentlige 
processer for, hvordan en sådan tilgang gennemføres i praksis. Også indenfor 
demokratiske processer er der en kamp om retten til meningsdannelse, og det er 
stadig ikke alles forståelse, behov eller mening, der i sidste ende sættes igennem. 
Som analysen Kompromisser viser, er der i store projektorganisationer tale om 
etableringen af midlertidige forståelser som løsning på aktuelle kontroverser, og 
ikke nødvendigvis opfyldelse af alles behov på en tilfredsstillende måde. Analy-
serne viste også, at kulturarvshensynet rent faktisk kommer til syne, men idet det 
står til forhandling, og ud fra helt andre betingelser end selve varetagelsen af 
samme. Det var således ikke sådan, at selve den fagligt anerkendte forståelse af 
Søndermarkens arkitektoniske kulturarvsværdier blev afvist eller direkte udfordret 
i løbet af denne forhandlingsproces; i sidste ende var der blot andre værdier og 
betingelser, der blev vejet tungere og dermed bidrog betydeligt til at forme selve 
kulturarvshensynet. 

Det virker ikke hensigtsmæssigt at afvise fagligt funderede vurderinger særligt, når 
det kommer til bygningsfysik, teknik og funktionalitet. Tilsvarende synes det ikke 
formålstjenstligt ubetinget at afvise den fagligt akkumulerede viden og fagligt be-
grundede forståelse af arkitektonisk kulturarv, til trods for den til tider berettigede 
kritik af eksperter og fagfolks dominans af kulturarvsområdet. Derimod kan med 
rette stilles spørgsmålet, om den fagligt anerkendte forståelse ikke kan udvides, på 
samme måde som ikke-fagligt informerede forståelser formentlig kan udvides. 
Dette ville dog kræve, at alle de beslutningsdygtige parter såvel som de arkitekt-
faglige rådgivere er villige til grundigt at overveje og eventuelt gentænke egne 
værdisæt og italesætte dem på en tilgængelig måde. Vigtigst af alt kræver det, at 
alle, det være sig som individ, beboer, fagperson, firma, organisation eller forvalt-

                                                      
647 Fairclough, “New heritage frontiers”, 37. 
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ning, tager stilling til egen forståelse af den arkitektoniske kulturarv og dens vig-
tighed. Hvis man accepterer, at den arkitektoniske kulturarv netop får værdi i 
kraft af vores værdsættelse af den, kan alle positioneringer og værdisæt i den for-
bindelse være lige gangbare, så længe og for så vidt som de på den ene eller den 
anden måde kan forankres i deres demokratiske udgangspunkt og det fælles gode.  

 

Vigtigheden af det materielle 

Dette er ikke ensbetydende med, at det materielle eller den originale substans har 
mistet sin vigtighed, men den er muligvis blevet vigtig på en anden måde. Det 
netop ofte er i mødet med det materielle, at kulturarvsoplevelsen og forståelsen 
finder sted og tilvejebringes, for fagfolk såvel som for alle andre involverede. Her 
er det et spørgsmål om fortolkning, hvordan det materielle værdsættes og værdisæt-
tes; men det er ikke et spørgsmål om fortolkning, at det er det materielle og her de 
fysiske boligbebyggelser, der må være udgangspunktet for disse fortolkninger. 
Trods den diskursive vending648 indenfor kulturarvsforskningen samt accepten af, 
at kulturarv er noget, der først og fremmest opstår mellem mennesker og deres 
omverden frem for at være en indlejret værdi i det materielle, betyder det ikke, at 
det materielle står uden sin egen betydning. Dette gælder på den ene side, fordi 
det materielle, og særligt det originale materiale, forsat har så stor betydning, når 
det kommer til forståelsen af ekspertværdierne. Men det gælder også på den anden 
side, eftersom oplevelsesværdierne i høj grad knytter sig til det materielles affekti-
ve kvaliteter og er vanskelige at forestille sig eller at repræsentere uden denne 
forankring. Af samme grund kan det materielle, også i værdisætningsøjemed, fun-
gere som udgangspunktet for dialog og etableringen af fælles forståelser og mødet 
mellem oplevelsesværdier og ekspertværdier, uden at det betyder at det originale 
materiale ubetinget skal tilgodeses.  

 

                                                      
648 Harrison, Heritage, 13. 
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Positionering 

Afhandlingens analyser har vist vigtigheden af, at såvel LBF og kommuner som 
boligorganisationer og boligforeninger tager stilling til deres forståelse og målsæt-
ninger i denne forbindelse. På samme måde forekommer det nødvendigt, at de 
arkitektfaglige rådgivere tager stilling til samme spørgsmål, samt at de udvikler 
metoder til at italesætte og håndtere udfordringen om integrering af kulturarvs- og 
udviklingshensyn. Det er i sidste ende arkitekterne som formgivere, der omsætter 
ambitionerne og deres bindinger til fysisk form. Den aktuelle værdibaserede ud-
viklingspraksis i den almene boligrenoveringskontekst kan fremmes yderligere 
ved, at man som part i projekterne tager aktivt stilling til den værdibaserede ud-
viklings formål. For først herefter kan der udvikles strategier for, hvordan man 
når dette mål som individ, organisation, fag, forvaltning og kommune.  

 

Etablerede værdisætningsprocesser som afsæt for fælles forståelser 

Afhandlingens undersøgelser har vist, at spørgsmålet om, hvorvidt et udvidet de-
mokratisk beslutningsgrundlag er kvalificerende for værdisætningen og varetagel-
sen af vores arkitektoniske kulturarv, samt hvorvidt sådan en tilgang vil kunne 
sikre et fælles afsæt for udviklingen af de eksisterende almene boliger, afhænger af 
flere forhold. Men det vigtigste af disse er antageligvis, at teoretisk funderede 
principper på den ene side og på den anden side den pragmatiske indstilling, der 
kendetegner praksis, formår at informere hinanden i højere grad, og at dette sker 
på en mere instrumenteret facon. Den almene boligrenoveringskontekst kan vise 
sig som den komplekse virkelighed, der nødvendiggør en demokratisering af kul-
turarvsforståelsen og dermed også dens varetagelse. Her er det måske netop nød-
vendigt, at den arkitektoniske kulturarv søges integreret i et fælles afsæt for udvik-
ling, da den fagligt anerkendte bevaringspraksis har svært ved at kunne realiseres. 
Men at skulle tilgodese den arkitektoniske kulturarv på denne måde kræver, at der 
etableres processer til at gøre netop det. Selv med etablerede dialogiske processer 
kan det ikke sikres, at alle vil være enige eller at alle vil blive hørt. Det kræver 
derfor endvidere, at der åbnes for diskussionen af selve forståelsen af arkitekto-
nisk kulturarv i forbindelse med den omfangsrige almene bygningsmasse, der fort-
sat er vigtig både for det byggede miljø i Danmark, boligpolitisk og ikke mindst 
som hjem for næsten 1/5 af danskerne.  

Nøglen til at sige noget om, hvorvidt et udvidet demokratisk beslutningsgrundlag 
kan være kvalificerende for værdisætningen og varetagelsen af vores arkitektoni-
ske kulturarv, ligger i selve værdisætningsprocessen. For at kunne vurdere, om en vær-
dibaseret udvikling af en eksisterende almen boligbebyggelse har været god, hen-
sigtsmæssig, vellykket eller ej, må vi først etablere velbeskrevne og veldokumente-
rede værdisætningsprocesser. Det er igennem selve værdisætningsprocessen, at det 
fælles værdigrundlag etableres, og det er dermed igennem denne proces, at fælles 
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værdiforståelser kan kvalificeres. Omvendt er det først, når vi positionerer os, når 
vi kan redegøre for hvordan og hvorfor vi værdisætter eller værdsætter kulturarv, 
og når vi er i stand til at præcisere værdiernes egenart, at vi kan erklære noget om 
kvaliteten af de arkitektoniske løsningers evne til at formidle disse værdier og 
fortællinger fra den nære fortid ind i fremtiden. 

Med afsæt i en mindre fagligt betonet opdeling af kulturarvsværdier kunne det 
eksempelvis blive muligt at bevæge sig hinsides den almindelige faglige/ikke-
faglige kamp om meningsdannelse. Udvidelsen af værdiforståelser indebærer ikke, 
at man ikke kan eller skal argumentere for sit blik og sin forståelse af, hvad der er 
vigtigt i varetagelsen af den arkitektoniske kulturarv; men det fordrer andre argu-
mentationer end eksempelvis henvisningen til den ”rigtige” løsning fagligt set. 
Hvis man bevaringsfagligt samtidig åbner op for, at der kan være givende, over-
lappende forståelser mellem de fagligt anerkendte etablerede værdisæt og de ikke-
fagligt informerede oplevelsesværdier, kan der vise sig et dialogisk mulighedsrum.  

 

Potentielle dialogværktøjer 

I figur 54 søges det det indbyrdes forhold mellem de danske officielle og fagligt 
anerkendte værdikategorier og Riegls værdikategorier illustreret i den i afhandlin-
gen udviklede værdiskematik. Skematikken kan medvirke til synliggørelsen af, 
hvordan det kan være muligt at finde overlappende værdiforståelser, som kan 
tilgodese såvel ekspertværdier som oplevelsesværdier, og dermed kvalificere fælles 
forståelser som afsæt for de værdibaserede projekter. Det kræver dog, at denne 
værdisætningsproces for det første etableres og for det andet gennemføres tidligt i 
projektudviklingsprocessen. Figuren er således et forsøg på at vise, hvordan en 
udvidet værdiforståelsesramme, bestående af nogle mere overordnede værdifor-
ståelser, potentielt kan instrumentere dialog omkring integreringen af forskellige 
værdier i almene boligrenoveringsprojekter. Et eksempel kan være, at nye inddæk-
ninger af altaner kan tilskrives flere værdier indenfor flere værdiforståelser i ske-
matikken: a) inddækningen kan tilskrives nytteværdi og nyværdi, da den lever op 
til nutidige funktionelle krav; b) nye inddækninger kan samtidig tillægges kulturhi-
storisk værdi, særligt over tid, hvis den accepteres som et nutidigt lag til bebyggel-
sen, der formgivningsmæssigt skiller sig ud fra den oprindelige formgivning; men 
c) formgivningen kan også styrke den eksisterende arkitektoniske og miljømæssige 
værdi, hvis den opleves som en styrkelse af de eksisterende visuelle, byggetekniske 
og funktionelle kvaliteter. Ved at søge at finde overlap og fælles formål i de for-
skellige værdiforståelser tidligt i projekterne kan man sandsynligvis i højere grad 
etablere fælles værdigrundlag som afsæt.  
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Figur 54. De tre officielle værdisæt er her søgt placeret i den udvidede værdiskematik baseret på Riegls 
værdikategorier. Den kulturhistoriske værdi indbefatter primært ekspertværdier og mindeværdier, mens 
både arkitektonisk og miljømæssig værdi i højere grad indbefatter både oplevelse- og nutidsværdier. 

Forsøget på at identificere fælles formål og overlap i forskelligartede værdiforstå-
elser tidligt i projektet kan endvidere sammenkobles med den måde, som analysen 
Konsekvenser anvendte autenticitetsbegrebet til at beskrive, de fysiske løsningers 
p e r f o r m a t i v i t e t . Her blev autenticitetsbegrebet anvendt som et sammenlig-
ningsværktøj eller en form for målestok for, hvorledes løsninger synes at stemme 
overens med normerne for en fagligt anerkendt bevaringspraksis. Autenticitet som 
kvalitetskriterie kan diskuteres, særligt set i lyset af ovenstående værdidiskussio-
ner, men det synes alligevel at være et konstruktivt udgangspunkt, da det kan syn-
liggøre forskelle og beskaffenhed. Der er således en anvendelsesmulighed i et 
begreb, der af gode omend forskellige grunde både kritiseres for at være udvandet 
og irrelevant og samtidig stadig regnes for gyldigt i dansk kulturarvsforvaltning og 
i den officielle udpegelse af arkitektonisk kulturarv.  
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Kombinationen af principper og pragmatik 

Det at have en officiel og fagligt anerkendt forvaltnings- og bevaringspraksis, der 
kombinerer teoretisk funderede principper og forståelser med en pragmatisk ind-
stilling, er netop i tråd med det, som kan kaldes en autentisk bevaringstradition649. 
Som tidligere beskrevet er der selv indenfor traditionel bevaring stort set aldrig 
tale om, at man har taget et teoretisk informeret standpunkt i forhold til hvilke 
værdier man værdsætter (b e v a r i n g s h o l d n i n g ) og derefter valgt én måde hvor-
på de skal bevares (b e v a r i n g s t i l g a n g , som herefter udføres konsekvent. Der er 
for mange kontekstuelle, materielle, juridiske og sociale betingelser, der må tages i 
betragtning i praksis. Af samme grund er bevaring i praksis en disciplin baseret på 
principper, som tilpasses den enkelte sag. Dette har også vist sig at være tilfældet 
for forvaltningskulturen i LBF såvel som i kommuner og SLKS, og derfor burde 
integreringen af bevaringshensynet ikke være problematisk grundet forvaltning-
skulturene i sig selv. 

 

                                                      
649 Starn, “Authenticity and historic preservation: Towards an authentic history”, 11. 
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Perspektiver for fremtidig praksis 

Afhandlingens undersøgelser har vist, at der ikke gives noget entydigt svar på, 
hvad der kan gælde som den rigtige løsning på den vanskelige opgave at varetage 
de almene boligers arkitektoniske kulturarvsværdier, samtidig med at bebyggelser-
ne optimeres og renoveres. Men der er identificeret en række aktuelle brydnings-
punkter (se især Del III.C), som man som projektpart kan forholde sig aktivt til 
og handle på. Vel at mærke, når man har taget stilling til ens egen forståelse af 
arkitektonisk kulturarv samt egen målsætning for dens varetagelse.  

LBF har en enestående rolle i den almene boligrenoveringskontekst i de sager, 
hvor der tildeles renoveringsstøtte. Som den eneste projektpart i denne kontekst 
har LBF berøring med alle sagerne, og det er her, der kan udstikkes retningslinjer 
med national gennemslagskraft på tværs af kommuner og boligorganisationer. 
LBF har mulighed for at opsamle viden og statistik på tværs af projekterne; hvil-
ket også sker for indeværende, men udfordringerne og løsningerne omkring vare-
tagelsen af den arkitektoniske kulturarv kan her tildeles yderligere fokus.  

LBF har da også allerede trods den manglende juridiske hjemmel til forvaltnings-
mæssigt at stille krav om bevaring af den almene boligmasses arkitektoniske kul-
turarv iværksat flere initiativer til at etablere den fornødne viden herom og for-
midle den til projektparterne. Det synes imidlertid afgørende for kvalificeringen af 
den værdibaserede tilgang til renoveringerne, at LBF internt direkte formulerer 
målsætninger i denne forbindelse. Det er formentligt ikke realistisk, at den arki-
tektoniske kulturarvsdagsorden bliver implementeret boligpolitisk på lige fod med 
eksempelvis bæredygtigheds- og tilgængelighedsmålsætninger. Men formålet om 
og metoderne til varetagelse af den arkitektoniske kulturarv kan yderligere præci-
seres og indtage en særegen plads i LBFs forvaltningspraksis, særligt hvis denne 
dagsorden også tænkes integreret med et bæredygtigheds- og udviklingsperspektiv. 
For at få hensynet til de almene boligers arkitektoniske kulturarvsværdier integre-
ret i projekterne på et tidligt tidspunkt kræves ikke nødvendigvis deciderede regu-
lativændringer fra LBFs side. Men det er nødvendigt at italesætte spørgsmålet for 
at implementere handlingsændringer såvel i LBF som hos projektparterne i øvrigt. 
Nedenfor er afslutningsvis oplistet en række anbefalinger for opkvalificering af 
den fremtidige værdibaserede almene boligudviklingspraksis samt for forskning af 
relevans herfor. 
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Projektparternes positionering og målsætninger 

For at kunne nå fælles værdiforståelser som afsæt for værdibaseret udvikling af de 
eksisterende almene boligbebyggelser bør projektparterne som udgangspunkt tage 
stilling til egen forståelse af og målsætning med de almene boligers arkitektoniske 
kulturarv. 

a. LBF bør internt formulere fondens forståelse af og ambitioner med varetagel-
sen af den almene boligmasses arkitektoniske kulturarv, samt i forlængelse 
heraf udarbejde forvaltningsprincipper herfor, eventuelt indenfor rammerne 
af de nuværende regulativer. Sådanne målsætninger samt LBFs bevaringshold-
ning bør kommunikeres bredt til alle parter og interessenter. 

b. Kommunerne bør tage stilling til deres ambitioner omkring varetagelse af de 
almene boligers arkitektoniske kulturarv, samt hvorledes sådanne ambitioner 
kan indgå som led i øvrige byplanstrategiske og politiske dagsordner. Endvi-
dere kan kommunerne med fordel formulere deres metoder til vægtning af nu-
tidsværdier og arkitektoniske kulturarvsværdier, samt sikre at en sådan vægt-
ning foretages både inden Skema A godkendelsen og i forbindelse med god-
kendelse af byggeandragende. 

c. Kommunerne kan præcisere politikker, principper og forvaltningsrammer i 
forhold til de almene boligrenoveringsprojekter, både officielt og internt i 
kommunen, hvor den politiske dagsorden ikke nødvendigvis er forenelig eller 
udtrykt på linje med en eventuel kommunal bevaringspolitik. 

d. Arkitektfaglige rådgivere bør tage stilling til deres faglige ståsted i forhold til 
varetagelse af arkitektonisk kulturarv, samt italesætte deres metoder til vægt-
ning af nytteværdier og arkitektoniske kulturarvsværdier, enten i form af de 
tre officielle værdisæt eller de øvrige værdikategorier. 
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Proces og metode 

For at kvalificere en værdibaseret udvikling af de almene boliger igennem styrkel-
se af fælles værdiforståelser som afsæt bør der sikres tidlig kommunikation, værdi-
identifikation og forventningsafstemning i forbindelse med renoveringsstøttean-
søgningsprocessen. Der bør udarbejdes en model for sådan en proces, gerne i 
LBF regi, såvel som en metode, der sikrer, at de forskellige parters værdisæt iden-
tificeres, integreres og vægtes på en hensigtsmæssig måde.  

e. Der bør laves en værdisætning og vægtning af værdier før Skema A godken-
delsen. Der kan med fordel stilles krav til værdisætning med reference til såvel 
de officielle tre værdisæt som n u t i d s v æ r d i e r  i det eksisterende byggeri in-
den Skema A godkendelsen. Dette krav kan med fordel stilles fra LBFs side i 
forlængelse af kravet om registrering af byggetekniske udfordringer som for-
udsætning for helhedsplanerne. En sådan værdisætning eller identifikation kan 
med fordel også implementeres som en integreret øvelse i også den kommuna-
le godkendelse. Denne værdisætning skal gerne udarbejdes i fællesskab eller 
godkendes af alle projektimplicerede parter, og i forlængelse heraf bør det i 
helhedsplanen formuleres, hvordan disse værdier ønskes vægtet i de nye løs-
ningsforslag og hvorfor. 

f. Der bør være et krav om, at arkitektfaglige rådgivere italesætter deres hold-
ning og metoder til en hensigtsmæssig varetagelse af de almene boligers arki-
tektoniske kulturarv i forbindelse med konkurrencer om almene boligrenove-
ringer, ved udarbejdelsen helhedsplaner og projektudvikling i forbindelse med 
renoveringsstøtteordningen.  
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Værktøjer 

Der kan med fordel udvikles konkrete dialogværktøjer til instrumentering af oven-
stående proces. Sådanne værktøjer skal gerne kunne anvendes tværfagligt samt af 
såvel fagmand og lægmand. Endvidere skal værktøjer have en let forståelig karak-
ter samt være så principielle, at man kan sammenligne afsættet og betingelserne 
almene boligrenoveringsprojekter imellem. Det er vigtigt, at der etableres en gen-
nemsigtighed i værdisætnings- og værdivægtningsprocesserne for at mindske kon-
troverser, udfordringer og tidsforbrug i den videre projektudvikling. 

g. Der kunne med fordel udvikles et dialogværktøj i form af et tværgående, ope-
rationaliseret værdiskema, der kan dække såvel faglige og ikke-faglige værdisæt 
samt hensyn til nutidige behov og bevaringshensyn, sådan som det er forsøgt 
gjort i den udvidede værdiskematikken (figur 54). Med sådan et værdiskema 
bør følge eksempler på og information omkring, hvordan forskellige værdier 
kan siges at opretholdes eller ændres igennem nye fysiske løsninger. Endvide-
re kan der igennem dialogværktøjet etableres et tværfagligt vokabular dækken-
de disse emner og forhold, som alle projektparter kan referere til igennem 
projektudviklings- og renoveringsstøtteprocessen. Hermed gennemdrives om 
muligt et fælles ejerskab til kulturarvshensynet på linje med de øvrige krav til 
renoveringsstøtteansøgninger. 

h. Der kan med fordel etableres en forsøgspulje i LBF regi eller som samarbejde 
mellem flere interessenter. En sådan forsøgspulje skulle støtte forsøgsprojek-
ter, der afprøver og dokumenterer innovative løsninger eksempelvis ventilati-
ons- og isoleringsløsninger, som vurderes som mest hensigtsmæssige for den 
værdibaserede løsning. En sådan forsøgspulje skulle have til formål at tilveje-
bringe den fornødne dokumentation for de nye løsningers ro-
busthed/holdbarhed, performative karakter og eventuelle målbare effekter 
(her tænkes på luftskifte, varmetab mv.), førend de kan implementeres i den 
almene boligrenoveringskontekst. 

i. Der kan med fordel øremærkes midler til omkostningstunge værdibaserede 
løsninger via renoveringsstøtteordningen, der er resultatet af en lokal vareta-
gelse af en national kulturarvsfortælling. Eksempler kunne være ønsket om 
istandsættelse af originale trævinduer fremfor udskiftning eller genbrug af 
nedbrudt murværk i forbindelse med efterisolering af murede facader. En så-
dan pulje kan baseres på princippet om, at de dyrere løsninger her og nu for-
venteligt er økonomisk bæredygtige set over et længere investeringsperspektiv, 
af hvilken grund det er i LBFs interesse snarere end i den enkelte lejers inte-
resse. 
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Vidensdeling  

Der er behov for yderligere vidensdeling særligt med fokus på den værdibaserede 
dagsorden, dens indlejrede problemstillinger og konkrete løsninger. Der er behov 
for detaljerede beretninger, ikke kun om endelige resultater, men også om de kon-
krete udfordringer, som har været aktuelle i de enkelte projekter, samt en beskri-
velse af deres løsning såvel byggeteknisk og formgivningsmæssigt som processuelt 
og økonomisk. Særligt vil det være en fordel med deling af viden angående kon-
krete løsningers effekt, eksempelvis for varmeforbrug, hvis der er tale om isole-
ringsløsninger relativt til deres pris, omstændelighed, tilfredshed hos beboerne 
samt deres performative karakter. 

j. Alle projektparter kan drage nytte af at støtte op om yderligere vidensformid-
ling om værdibaseret udvikling. En mulighed er at udbygge de allerede eksiste-
rende vidensdelingsmuligheder i LBF-regi som eksempelvis almennet.dk. En 
sådan vidensdeling kunne tage form af en vidensdatabase med interaktiv for-
midling om seneste forskning, byggetekniske løsninger og erfaringer fra kon-
krete værdibaserede almene boligrenoveringsprojekter som beskrevet ovenfor.  

k. Der kan med fordel iværksættes et nationalt dækkende initiativ i form af ef-
teruddannelse, seminarrækker eller anden vidensdeling for kommuner, rådgi-
vere, boligforeninger og -organisationer eventuelt som et samarbejde mellem 
arkitektskolerne, DTU, SBi, kommunerne og BL. 

 

Perspektiver for fremtidig forskning 

Renovering er et særligt arkitektonisk fagfelt, som trods sit store omfang ikke er 
prioriteret højt på arkitektskolerne hverken undervisnings- eller forskningsmæs-
sigt. Der kunne med fordel forskes i renoveringsfeltet, dets virkninger og konse-
kvenser, ligesom det ville være værdifuldt at undersøge problemstillinger af prak-
sisorienteret og procesmæssig karakter. I særdeleshed er der behov for yderligere 
viden om, hvordan værdibaserede tværfaglige beslutningsprocesser angående 
formgivning kan implementeres i praksis på en hensigtsmæssig måde både tidsligt 
og interaktionsmæssigt. På samme måde kalder det aktuelle, oplevelsesorienterede 
bevaringsbegreb og forskydningen imod en amplificeret autenticitet på yderligere 
undersøgelser af betydningen af denne bevægelse for bevaringsteori og -praksis. 
Især viser der sig her ubesvarede spørgsmål om, hvorledes det oplevelsesoriente-
rede bevaringsbegreb kan og bør influere fagfeltet renovering, hvor målsætningen 
som udgangspunkt er optimeringer, men hvor selve forståelsen af, hvad ”optime-
ringer” indbefatter, med fordel både kan udfordres og klarlægges nærmere. 
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Udførte interviews 

I alt er 28 informanter interviewet i disse 24 nummererede interviews: 

1. Interview med Niels Andreasen, byggesagsbehandler, Birgit Garval, jurist & Claus Siva-

ger, Stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune. 9. februar. 2016. 

2. Interview m. Jannie Rosenberg Bendsen, cand.mag., Ph.d., Slots- og Kulturstyrelsen, 

15. september 2016. 

3. Interview m. Gerda Bilde, Beboerformand, AAB Bellahøjhusene, 19.06.2017. 

4. Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 

5. Interview med Mads Gudmand-Høyer, Byggeteknisk Konsulent, Landsbyggefonden. 16. 

februar 2017. 

6. Interview med Christian Hangel, arkitekt, Mangor & Nagel, 23. maj 2017. 

7. Interview med Lars Holmsgaard, Funktionsleder, Landsbyggefonden. 16. februar. 

2016. 

8. Ikke struktureret interview med Anders Holst, Partner, JJW Arkitekter. 30. januar 

2017. 

9. Interview med Anders Holst, Partner, JJW Arkitekter og Maria Marker Nørby, Projekt-

leder, JJW Arkitekter. 9. april 2017. 

10. Interview med Ebbe Johansson, Forretningsfører, Lejerbo. 2. marts 2017. 

11. Interview med Birger R. Kristensen, Sekretariatschef, Landsbyggefonden. 15. septem-

ber 2017. 

12. Interview med Finn Lykkegaard Madsen, byggeteknisk konsulent, Landsbyggefonden. 

29. februar 2016  

13. Interview med Jytte Magnus, Beboerformand, Søndermarken, 23. november 2017. 

14. Interview med Erling Nielsen, Beboerformand, Højstrupparken. 2. juni 2017. 

15. Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken, afd. 1, 22. maj 2017. 

16. Interview med Kamilla Raselli & Peter Zeller, arkitekter, Almene Boliger, Københavns 

Kommune. 18. februar 2016. 

17. Interview med Sune Skovgaard Nielsen, Byggeteknisk Konsulent, Landsbyggefonden. 

11. januar 2016.  

18. Interview med Jørgen Straarup, arkitekt, RUBOW Arkitekter, 22. maj 2017. 

19. Interview med Käte Thorsen, Byggeteknisk Konsulent, Landsbyggefonden. 16. februar 

2017. 

20. Interview med Christian Thorup, Projektleder, KAB. 8. februar. 2016. 

21. Interview med Marie-Therese van Thoor, Associate Professor, Chair Heritage & Cultur-

al Value, Faculty of Architecture, TU Delft. 24. november 2016 

22. Interview med Morten Ørsager, partner, ERIK arkitekter. 15. maj 2017. 

23. Interview med Trine Birk & Claus Michael Krogh, Alment Byggeri, Århus Kommune. 29. 

maj 2017. 

24. Interview med Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Århus Kommune. 29. maj 2017. 
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Kilder fordelt på cases og analyser 

SØNDERMARKEN 

De her oplistede kilder udgør et udsnit af de mere end 297 gennemsete og registrerede 
dokumenter, tegninger, fotos, mails referater, projektbeskrivelser, budgetter og lignende 
dokumenter vedrørende renoveringssagen. Hertil kommer egne mødenotater  samt øvrige 
kilder, der ikke er registreret i den samlede kildeoversigt. 

Møder 

Mock-up byggemøde med deltagelse JJW Arkitekter, udførende håndværkere, Moe.  19. 
maj 2015. 

Mock-up besigtigelse med deltagelse af stadsarkitekten m.fl. 26. maj 2015. 

Internt møde hos JJW Arkitekter om facadeløsningen, 24. november 2015. 

Produktpræsentationsmøde hos JJW Arkitekter med deltagelse af Peter Lindholm Clausen, 
Anders Holst, Lasse Grosbøl samt tidl. JJW medarbejder 21. maj 2015. 

Interviews 

Interview med Christian Thorup, Projektleder, KAB. 8. februar. 2016. 

Interview med Claus Sivager, Stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune. 9. februar. 2016. 

Interview med Lars Holmsgaard, Funktionsleder, Landsbyggefonden. 16. februar. 2016. 

Interview med Lasse Grosbøl, sagsarkitekt, JJW arkitekter. 3. marts 2016. 

Interview med Niels Andreasen, byggesagsbehandler, Frederiksberg Kommune.  9. februar. 
2016. 

Interview med Birgit Garval, jurist, Frederiksberg Kommune.  9. februar. 2016. 

Interview med Jytte Magnus, Beboerformand, Søndermarken, 23. november 2017. 

Notater 

Brandi, Mari, og Maja Wadum. “Rambøll Notat Søndermarken - Vinduer”, 2. september 
2015. 
JJW Arkitekter. “NOTAT/ BYGHERRE. 120. Vedr. Bygherremøde - honorarafklaring”, 2. juli 
2013. 
JJW Arkitekter. “NOTAT/ BYGHERRE. 130. Ændringer af facadefelt omkring indeliggende 
altan”, 20. november 2013. 
JJW Arkitekter. “NOTAT/ BYGHERRE. 193. Vedr. Udkast til evaluering og revision af projek-
tet”, 22. maj 2015. 
JJW Arkitekter. “Notat/intern. 9. Vedr. Forhåndsdialog – renoveringen af Søndermarken”. 
12. oktober 2011. 
JJW Arkitekter. “Notat/intern. 88. Vedr. ref. af møde med Stadsarkitekten”. 20130206. 
JJW Arkitekter. “Notat/myndighed. 54. Vedr. Myndighedsmøde”. 9. oktober 2012. 
JJW Arkitekter. “Notat/myndighed. 162. Møde Frederiksberg Kommune - facadearkitek-
tur”. 18. juni 2014. 
JJW Arkitekter. “Notat/myndighed. 204. Møde ang. revideret byggeandragende 2016-04-
04”. 20160404. 
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BELLAHØJHUSENE, AAB 

Udover de oplistede kilder er der gennemset yderligere 287 kilder med dokumenter, teg-
ninger, fotos, mails referater, projektbeskrivelser, budgetter og lignende vedr. renoverings-
sagen fra LBFs database og boligforeningens hjemmeside. 

Interviews  

Interview m. Christian Hangel, arkitekt, Mangor & Nagel, 23.05.2017. 
Interview m. Jannie Rosenberg Bendsen, Slots- og Kulturstyrelsen, 15.09.2016. 
Interview m. Morten Ørsager, partner, ERIK arkitekter, 15.05.2017. 
Interview m. Gerda Bilde, Beboerformand, AAB Bellahøjhusene, 19.06.2017. 
Interview med Brian Nissen, Beboerformand, Brøndbyparken, afd. 1, 22.05.2017. 
Interview med Jørgen Straarup, arkitekt, RUBOW Arkitekter, 22.05.2017.  
Samtale med Bodil Strøm, beboer, 27.06.2016. 
 
Øvrige kilder  

AAB, AKB København, fsb & SAB: ”Projektkonkurrence: Bellahøj et ikon i København. Dom-
merbetænkning 2014”. 2014. 
”BEVARINGSVÆRDIER. BELLAHØJHUSENE. København.” intern beskrivelse, Slots- og Kultur-
styrelsen. Ikke dateret. 
Bendsen, J. R., Kleis, B. & Morgen, M. A. Bellahøj: fortællinger om en bebyggelse. Strand-
berg Publishing, 2015. 
”BELLAHØJ Genfortælles: Bellahøj – et ikon i København”. Forslag 28395 til projektkonkur-
rencen om Bellahøjs fremtidige udvikling. April 2014. 
Deltagelse i mock-up fremvisning på en af AABs bygninger, Bellahøjhusene april 2016. Til 
fremvisningen deltog repræsentanter fra Henning Larsen Architects, ERIK Arkitekter (tidl. 
Erik Møller Arkitekter), AAB, KAB, Københavns Kommune og Landsbyggefonden.  
Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter & Rekomman-
deret: ”ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM. BELLAHØJ genfortælles”. 01.12.2016.  
Nygaard, Erik. Tag over hovedet: dansk boligbyggeri fra 1945 til 1982. København: Arkitek-
ten, 1984. 
”Skyskraberne på Bellahøj”. Film om renoveringen af Bellahøj af Rekommanderet, 2017. 
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BRØNDBYPARKEN, AFD. 1, Bredager/Gillesager 

Udover de oplistede kilder er der gennemset yderligere 102 kilder med dokumenter, teg-
ninger, fotos, mails referater, projektbeskrivelser, budgetter og lignende vedr. renoverings-
sagen fra LBFs database og boligforeningens hjemmeside. 

Blandede kilder 

”Brøndbyparken afd. 1 – Bredager/Gillesager”, brev fra Det Sociale Boligselskab 
Brøndbyparken til Landsbyggefonden, 04.05.2010. 
”Brøndbyparken – Informationsmøde”, RUBOW Arkitekter, 27.03.2014. 
”BS Brøndbyparken”. Beskrivelse af den eksisterende arkitekturs kvaliteter, arkiveret i 
LBFs database under renoveringsstøttesagen. Uden dato og forfatter. 
Dansk Bygningsarv (red.): 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser: bygnings-
kultur og bevaringsværdier. Dansk Bygningsarv: Realdania: Landsbyggefonden: Grund-
ejernes Investeringsfond, 2015. 
Fotos af eksisterende forhold fra LBFs database, 13 sider pdf. 
”HELHEDSPLAN. Brøndbyparken – afd. 1 og 2, Bredager/Gillesager”. Det Sociale bolig-
selskab Brøndbyparken, maj 2012. 
Indstilling. Gennemførelse af renoveringsarbejder i Det sociale Boligselskab Brøndby-
parken, afd. 1 – Bredager/Gillesager”, LBF. 23.08.2012. 
Mailkorrespondance mellem LBF og boligorganisationens projektleder, 15,04.2011. 
”Referat af møde med Landsbyggefonden”, møde mellem LBF, boligforeningen og bo-
ligorganisationens projektleder, arkiveret i LBFs database under renoveringsstøttesa-
gen. 13. december 2016. 
”Renoveringen i hovedtræk”, en sides præsentationsdokument udarbejdet af RUBOW 
Arkitekter, dateret 17.06.2015. 
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HØJSTRUPPARKEN 

Udover de oplistede kilder er der gennemset yderligere 147 kilder med dokumenter, teg-
ninger, fotos, mails referater, projektbeskrivelser, budgetter og lignende vedr.  renove-
ringssagen fra LBFs database samt fra boligforeningens, Realdanias og arkitekternes 
hjemmesider.  

 

Interviews  

Interview med Erling Nielsen, Beboerformand, Højstrupparken. 2. juni 2017. 
Interview med Morten Ørsager, partner, ERIK arkitekter. 15. maj 2017. 

Øvrige kilder  

”Demoprojekt med 15 boliger. Fase 1 - Aktions- og beslutningsplan”, FAB Højstruppar-
ken. 
Dansk Bygningsarv (red.): 1940’ernes og 50’ernes murede boligbebyggelser: bygnings-
kultur og bevaringsværdier. Dansk Bygningsarv: Realdania: Landsbyggefonden: Grund-
ejernes Investeringsfond, 2015. 
”Helhedsplan – Højstrupparken: Lejlighedskataloget”, vedr. Afsnit 1, Fyns Almennytti-
ge Boligselskab, 01.12.2016. 
”Helhedsplan – Højstrupparken: Lejlighedskataloget”, vedr. Afsnit 2, Fyns Almennytti-
ge Boligselskab, 17.11.2016. 
”Helhedsplan – Højstrupparken: Lejlighedskataloget”, vedr. Afsnit 3, Fyns Almennytti-
ge Boligselskab, 17.11.2016. 
”Højstrupparken BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER”, Brøgger Arkitekter & Center for 
Bygningsbevaring, 2013. 
”Højstrupparken. Fysisk helhedsplan for Højstrupparken. Bygningsforhold. April 2015. 
Sagsnr. 301079”, KPF Arkitekter og Fyns Almennyttige Boligselskab. 2015.  
”Højstrupparken – minikonkurrence. Notat vedrørende bedømmelsen i minikonkur-
rence”, Fyns Almennyttige Boligselskab & Realdania, ikke dateret. 
”Organisation”, KPF Arkitekter, 14.05.2013. 
”Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. § 91 – støtte til reno-
vering m.v.”, brev om tilsagn om renoveringsstøtte, LBF, 11.05.2017. 
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Bilag 

Bilag 1 består af et lukket bilag med citater kodet ifm. analysen Konflikter. 

Bilag 2 beskriver de 30 bebyggelser udvalgt i kortlægningsprojektet Rammer for Udvikling, 
som de mest betydningsfulde almene boligbebyggelser opført i perioden 1910-1975. De er 
oplistet med navn på bebyggelse, by, opførelsesår, arkitekt og slutteligt bevaringskategori 
fra 1-3, hvor 1 er bedst. 

 

Bebyggelse, by Opført Arkitekt Kategori 

Frederiksholm Karré 1 og 2, 
København  

1913 Christian Emil Mandrup-Poulsen 2 

Afdeling 1, Esbjerg 1919-22 - 2 

Teglgården, Aarhus 1921-27 V. Puck og Thorkel Møller 3 

Lundevænget, København  1934-35 Helhedsplan: Kooperative Arkitekter v. 
Edvard Heiberg og Karl Larsen. Bygninger: 
Poul Baumann, Kooperative Arkitekter og 
Frederik Wagner. Landskabsarkitekt C. Th. 
Sørensen. 

2 

Nordhavnsgården, Køben-
havn  

1934-35 Sven Risom og Chr. Tyge Tillisch. 
Landskabsarkitekt C.Th. Sørensen. 

3 

Haunstrupgård, København  1936-37 Kooperative Arkitekter ved Karl Larsen og 
Axel Sørensen. Landskabsarkitekt C.Th. 
Sørensen. 

2 

Klokkergården, København  1938-39 Povl Baumann og Knud Hansen. 
Landskabsarkitekt C.Th. Sørensen. 

1 

Kantorparken, København  1939-40 Ragna Grubb, Karen Hvistendahl og 
Ingeborg Schmidt. Kooperative Arkitekter v. 
Edvard Heiberg og Harald Petersen. Helge 
Holm og S.C. Larsen. Landskabsarkitekt 
C.Th. Sørensen. 

3 

Bispeparken, København  1940-41 Kaare Klint, M.L. Stephensen, Knud Thor-
ball, Edvard Heiberg, Harald Petersen og 
Ole Buhl, Frederik Wagner, Knud Hansen og 
Vagn Kaastrup 

1 

Stefansgården, København  1940-44 Kay Fisker og Svenn Eske Kristensen 1 

Ole Kirks Allé, Nakskov 1944-48 Ejnar Ørnsholt 3 

Fogedgården, København  1945 Kay Fisker 3 

Søndergård Park, Bagsværd 1949-51 Povl Ernst Hoff og Bennet Windinge 1 

Brøndbyparken, Brøndby 1949-54 Kay Fisker 2 

Bredalsparken, Hvidovre 1949-59 Svenn Eske Kristensen, Emil Hansen. Have-
arkitekt Axel Andersen 

1 

Højstrupparken, Odense 1949-53 Erling Knudsen. Landskabsarkitekt C. Th. 
Sørensen 

2 

Nærumvænge, Nærum 1949-61 Palle Suenson. Landskabsarkitekt C. Th. 
Sørensen 

1 
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Høje Søborg I Kollektivhuset, 
Søborg 

1951 Vilhelm Lauritzen og landskabsarkitekt C. 
Th. Sørensen 

1 

Bellahøjhusene, Brønshøj 1951-57 Helhedsplan: Mogens Irming og Tage Niel-
sen samt ingeniør P.O. Brems. Landskabsar-
kitekt C. Th. Sørensen. Bygninger: Dan Fink, 
og ingeniør var Birch & Krogboe. Svenn Eske 
Kristensen, Edvard Heiberg, Karl Larsen, Ole 
Buhl, Harald Petersen, Dominias arkitekt- 
og ingeniørafdeling samt Stadsarkitektens 
Direktorat og Københavns Kommunes rådgi-
vende ingeniørkontor 

1 

Islevvænge, Rødovre 1952 Arne Jacobsen 3 

Tingbjerg, Brønshøj 1950-70 Steen Eiler Rasmussen 2 

Uffesvej, Viby J 1953 Max Boje Rasmussen 2 

Solbjergvej, Odense 1954 Herman Ricka og Louis Lange 2 

Grenhusene, Hvidovre 1958 Svenn Eske Kristensen 1 

Albertslund Syd, Albertslund 1960-68 Fællestegnestuen 3 

Høje Gladsaxe, Søborg 1962-68 Hoff & Windinge sammen med Juul Møller 
og Agertoft samt Alex Poulsen på baggrund 
af en plan af Vilhelm Lauritzen fra 1943 

3 

Farum Midtpunkt, Farum 1970-74 Fællestegnestuen: Jørn Ole Sørensen, Viggo 
Møller-Jensen og Tyge Arnfred 

1 

Tinggården, Herfølge 1971-78 Vandkunsten 1 

Galgebakken, Albertslund 1973-74 J.P. Storgård, Hanne Marcussen, 

Anne og Jørgen Ørum-Nielsen. Landskabs-
arkitekt Jørgen Vesterholdt 

2 

Hyldespjældet, Albertslund 1974-75 Ole Asbjørn Birch og landskabsarkitekt An-
dreas Bruun 

2 
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Liste over figurer, tabeller og fotos  

 

Figur 1. Opgavefeltet værdibaseret udvikling 
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