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Det	første	og	det	andet	Gellerup	
-	en	komparativ	ideologianalyse	

	

	

I	November	2014	påbegyndtes	nedrivningen	af	tre	boligblokke	i	Danmarks	

næststørste	almene	boligbyggeri	i	den	århusianske	forstad	Gellerup.	

Nedrivningen	markerer	en	ny	type	tiltag	overfor	de	sociale	problemer	i	

udsatte	boligområder,	der	igennem	en	årrække	har	tiltrukket	sig	stadig	større	

opmærksomhed.	I	flere	andre	af	de	ikoniske	planbyggerier	fra	

velfærdsstatens	storhedstid	i	1960'erne	og	1970'erne	er	lignende	projekter	

formodentlig	på	vej.	Senest	har	Københavns	kommune	i	juni	2015	lanceret	en	

storstilet	plan	i	500	millioner	kroners	klassen	for	Tingbjerg	–	der	historisk	set	

var	den	første	af	de	store	boligplaner	i	Danmark	(Eising	2015).	

At	der	er	sociale	problemer	i	Gellerup	står	ikke	til	diskussion.	Gellerup	

slår	negativt	ud	i	forhold	til	alle	de	kriterier	regeringen	anvender	for	at	regne	

områder	for	ghettoer.1	Andelen	af	arbejdsløse	er	tre	gange	så	stor	som	i	

Aarhus	som	helhed	og	andelen	af	kriminalitetssigtede	fem	gange	så	stor	

(Boligsocial	Helhedsplan:12).	Også	uddannelsesniveauet	og	indtægten	er	

meget	lavere	end	landsgennemsnittet.	Når	ghettobetegnelsen	er	blevet	

anvendt,	er	det	herudover	ofte	sket	med	henvisning	til	den	store	mængde	af	

indvandrere	og	efterkommere.	I	Gellerup	er	omkring	80%	af	beboerne	af	

ikke-vestlig	oprindelse.		

I	dag	kan	det	synes	som	om	de	store	betonplaner,	alene	i	deres	fysiske	

udformning,	er	som	skabt	til	ophobning	af	sociale	problemer.	I	virkeligheden	

er	det	snarest	det	modsatte,	der	er	sagen:	De	store	planbyggerier	blev	i	sin	tid	

skabt	udfra	storslåede	visioner,	om	at	løse	alle	sociale	problemer.	I	visionen	

om	at	skabe	et	klasseløst	velfærdssamfund	indtog	boligplanerne	tidligt	en	

nøgleposition.	Gellerupplanen	blev	regnet	blandt	de	mest	ambitiøse	og	er	

ligefrem	blevet	kaldt	”det	mest	helhjertede	og	ambitiøse	danske	forsøg	på,	i	stor	

skala,	at	realisere	30'ernes	sociale	vision	om	en	helt	ny	arkitektur	for	det	

moderne	menneske”.2	Noget	må	altså	være	gået	galt	siden	dette	byggeri	nu	

selv	bliver	udsat	for	den	metode,	som	den	idémæssige	bagmand,	den	store	
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modernistiske	arkitekt	Le	Corbusiers,	kaldte	for	kirurgi	(Le	Corbusier	

1994:248).		

	Den	oprindelige	Gellerupplan	var	bygget	op	omkring	den	antagelse,	at	

man	ved	hjælp	af	planlægning	kunne	undgå	det	kaos	i	byudviklingen,	som	den	

uregulerede	kapitalisme	havde	affødt.	Ambitionsniveauet	i	den	aktuelle	

”Helhedsplan	for	Gellerup	og	Toveshøj”,	som	nedrivningerne	er	en	del	af,	er	

omtrent	lige	så	store	som	dem,	der	lå	bag	den	oprindelige	plan.	Et	byområde,	

der	er	blevet	hængt	ud	som	ghetto,	skal	forandres	til	i	stedet	at	blive	”en	

attraktiv	multifunktionel”	bydel.	En	bred	palet	af	tiltag	skal	bidrage	til	dette,	

men	planerne	for	ændringer	i	de	fysiske	rammer	står	helt	centralt.	Det	er	

disse	visioner,	der	udfoldes	i	Dispositionsplanen,	som	jeg	i	det	følgende	vil	

gøre	til	genstand	for	en	undersøgelse.		

	De	nye	planer	om	et	Gellerup	2.0	overtager	troen	på,	at	arkitektoniske	

virkemidler	kan	løse	sociale	problemer,	men	de	problemer,	man	nu	vil	løse,	er	

ikke	længere	problemer,	der	har	deres	udgangspunkt	i	tidligere	tiders	

manglende	planlægning.	I	stedet	fremstår	de	grundlæggende	problemer,	der	i	

de	senere	år	er	vidt	beskrevet	i	en	bred	ghettodiskurs,	snarest	som	

problemer,	der	er	affødt	af	den	foregående	periodes	mislykkede	og	måske	

endda	overdrevne	planlægning.		

Ligesom	det	første	Gellerup	er	et	gedigent	udtryk	for	et	sæt	generelle	

værdier,	der	var	karakteristiske	for	en	bestemt	tid,	er	også	de	nye	visioner	for	

et	Gellerup	2.0	udtryk	for	et	særligt	sæt	værdier.	Indholdet	i	værdierne	har	i	

vidt	omfang	ændret	sig,	men	ligesom	det	oprindelige	Gellerup,	lader	også	den	

nye	version	sig	læse	som	en	miniature	af	et	generelt	samfundsideal.	

Kontrasten	imellem	de	to	visioner	er	emnet	for	den	følgende	komparative	

ideologianalyse.		

	

	

	

Det	første	Gellerups	ideologi	

I	velfærdsstatens	formative	år	fra	1930'erne	til	1960'erne	spillede	

arkitekterne	en	ganske	central	rolle	i	udformningen	af	velfærdsprojektet.	Før	

velfærdssamfundet	endnu	var	blevet	bevidst	om	sig	selv,	og	før	det	endnu	
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eksisterede	som	begreb,	var	arkitekterne	i	mellemkrigstiden	begyndt	at	

udtænke	det	i	store	byplaner.	De	sociale	ambitioner	gik	her	hånd	i	hånd	med	

modernistiske	visioner.	I	Danmark	blev	tidsskriftet	”Kritisk	Revy”	sidst	i	

1920’erne	et	markant	organ	for	denne	tro	på	at	modernistiske	arkitektoniske	

visioner	havde	en	hovedrolle	at	spille	i	en	overordnet	social	

reformbestræbelse.	Det	var	i	”Kritisk	revy”		Poul	Henningsen	kunne	

introducere	den	danske	offentlighed	for	store	og	radikale	udenlandske	

forbilleder,	og	det	var	også	her	han	programmatisk	kunne	formulere	

bevægelsens	program:	"Nutidens	vigtigste	arkitektoniske	opgave:	Arbejderens	

hjem.”	(Kritisk	Revy	1927:3)	

Den	store	inspirator	var	Le	Corbusier,	der	allerede	i	1922	havde	vakt	

opsigt	med	sin	”Plan	Voisin”,	der	usentimentalt	foreslog	at	jævne	Paris’	

centrum	med	jorden	og	lade	det	erstatte	af	store	fritliggende	højhuse	placeret	

i	et	åbent	parkanlæg.	Disse	planer	var	virkelig	gennemsyret	af	en	vilje	til	et	

radikalt	opgør	med	alle	hidtidige	forestillinger	om,	hvad	en	by	

grundlæggende	er.	Ambitionen	var,	at	arkitekturen	skulle	gå	forrest	i	en	total	

omformning	af	samfundet	i	en	rationel	modernistisk	retning.		

I	1928	dannedes	på	Le	Corbusiers	idégrundlag	den	internationale	

sammenslutning	af	modernistiske	arkitekter	CIAM.3	CIAMs	senere	meget	

indflydelsesrige	Athencharter	blev	udformet	i	forbindelse	med	

organisationens	fjerde	kongres	i	1933.	Udgangspunktet	var	iagttagelsen	af	

byernes	aktuelle	tilstand,	en	tilstand	som	man	overordnet	set	fandt	var	

karakteriseret	af	kaos.	Storbyernes	kaotiske	tilstand	var		et	resultat	af	den	

ukontrollerede	vækst	i	byernes	størrelse,	der	var	fulgt	i	kølvandet	på	den	

industrielle	revolution.	Arbejderkvarterer	skød	op	relativt	ureguleret	som	

spekulationsbyggeri,	og	baggårdene	fyldtes	op	af	side-	og	baghuse,	der		

berøvede	de	tætbeboede	områder	det	meste	af	lyset	og	ofte	sammenblandede	

fabriksfunktioner	med	boligfunktioner.	Som	charteret	formulerer	det:		

	

”De	fleste	af	de	byer,	den	4.	Kongres	har	undersøgt,	frembyder	i	dag	et	

kaotisk	billede.	De	svarer	på	ingen	måde	til	deres	bestemmelse:	at	

tilfredsstille	deres	beboeres	vigtigste	biologiske	og	psykologiske	

behov.”4	
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Det	var	dette	kaos	den	meget	hygiejnisk	tænkende	CIAM-bevægelse,	ville	

bekæmpe	med	orden	og	lys,	og	disse	grundlæggende	idealer	er	da	også	

genkendelige	i	alt	byggeri,	der	udspringer	af	denne	tradition.5	

	

	

*	

	

Når	man	i	dag	betragter	et	byggeri	som	Gellerup,	er	det	ikke	svært	at	se,	i	

hvor	høj	grad	det,	ligesom	CIAM–bevægelsen,	hører	til	den	tid,	som	man	helt	

generelt	kan	kalde		de	skarpe	opdelingers	tid.	Det	krav	om	”8	timers	arbejde	–	

8	timers	frihed	–	8	timers	hvile”	arbejderbevægelsen	havde	formuleret	siden	

1900-tallets	begyndelse,	svarer	i	sin	form	til	Athenerklæringens	opdeling	af	

det	menneskelige	liv	i	separate	funktionelle	områder:	bolig,	arbejde,	

rekreation	(§77).	Det	elementære	hygiejniske	princip	-	at	holde	tingene	

adskilt	efter	deres	art	-	er	i	denne	vision	universalmedicinen	imod	alle	

dårligdomme.6	Ligesom	arbejderbevægelsen	kæmpede	de	skarpe	opdelings	

kamp	ved	at	insistere	på	klare	afgrænsninger	imellem	arbejde	og	fritid,	

ønskede	arkitekterne	også	at	afgrænse	og	afskærme	boligens	rum.	Den	skulle	

være	et	rent	lyst	og	sundt	rum	for	fritid,	og	frihed,	klart	adskilt	fra	de	

ubehageligheder,	der	truede	fra	nødvendighedens	domæner:	arbejdet	og	

transporten.		

Gellerup	blev	som	plan	gennemsyret	af	funktionsadskillelsens	

hygiejniske	rationalitet.	Der	er	i	overensstemmelse	med	CIAM-traditionen	

ikke	tænkt	nogle	arbejdspladser	ind	i	den	oprindelige	Gellerupplan.	Arbejdet	

foregår	et	andet	sted;	her	skal	der	udelukkende	bos.	Også	trafikken	har	man	

søgt	at	holde	ude	af	boligområdet.	I	dag	kan	det	forekomme	besynderligt,	at	et	

byggeri,	der	befolkningsmæssigt	er	på	størrelse	med	en	lille	dansk	købstad,	

ikke	er	forbundet	af		et	internt	gadenet.	Veje	fungerer	i	Gellerup	alene	som	

fødeveje	til	boligerne.	Dette	er	da	også	blandt	de	forhold	dispositionsplanen	

for	det	nye	Gellerup	vil	ændre	radikalt	på.	Ideologisk	set	er	der	dog	gode	

grunde	til,	at	Gellerup	fremstår	som	et	lukket	univers	renset	for	
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arbejdspladser	og	trafik.	I	sin	fysiske	udformning	er	Gellerup	tænkt	som	et	

reservat,	der	er	beskyttet	imod	farer	fra	den	ydre	verden.		

	

*	

	

Perioden	fra	midten	1950’erne	til	midten	af	1970’erne	blev	en	uhørt	

ekspansionsperiode	for	det	danske	samfund	og	for	boligbyggeriet	i	

særdeleshed.	Både	det	almene	boligbyggeri	og	det	private	parcelhusbyggeri	

oplevede	gyldne	tider,	som	det	fremgår	af	følgende	fremstilling	af	det	årlige	

boligbyggeri	(Dansk	Byggeri	2014).	

	

[Figur	indsat]	

	

Det	er	i	denne	periode	de	store	CIAM-inspirerede	byggerier	bliver	planlagt	og	

–	ofte	med	nogle	års	forsinkelse	–	bygget.	Det	hele	synes	at	være	sket	uden	

den	store	debat.		

I	de	første	år	umiddelbart	efter	krigen	–	en	periode	hvor	de	store	

planbyggerier	endnu	kun	eksisterede	på	idéniveau	–	havde	der	ganske	vist		

udfoldet	sig	en	vis	grundlæggende	idédebat.	I	”Arkitekten”,	arkitekternes	

fagblad,	fremførte	kunstmaleren	Asger	Jorn	i	1947	en	sønderlæmmende	

filosofisk	kritik	af	Le	Corbusiers	grundtanker.	Jorn	synes	i	nogen	grad	at	have	

talt	for	døve	øren,	men	hans	kritik	er	bemærkelsesværdig,	fordi	den	

foregriber	mange	af	de	kritikpunkter,	der	begyndte	at	vinde	udbredelse	

omkring	1970,	og	dermed	også	en	del	af	den	ideologi,	som	nu	er	markant	

tilstede	i	visionerne	for	det	nye	Gellerup.	Det	Jorn	bebrejder	Le	Corbusiers	stil	

og	den	funktionalistiske	byplanlægning,	der	følger	hans	principper,	er,	at	den	

i	al	sin	rationalitet	er	umenneskelig.		

	

”Det	levende	menneske	begærer	og	skaber.	Ingen	af	delene	tillader	

funktionalismen.	Den	er	konstrueret	for	et	menneskeideal,	derfor	er	den	

ubrugelig	for	levende	mennesker.”	(Jorn	1947:62)		
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I	sin	systematiske	kamp	imod	kaos	og	for	orden,	foragter	funktionalisterne	

spontaniteten,	mener	Jorn;	de	overser,	at	mennesket	ikke	er	et	væsen,	der	

lader	sig	fastholde	af	planlæggernes	orden.	Profetisk	tillader	Jorn	sig	at	

forudse	om	Le	Corbusiers	planer,	at	”hans	kæmpekasser	vil	blive	et	

uudholdeligt	syn	for	menneskene”	(Jorn	1947:	65).	

Trods	denne	tidlige	og	barske	kritik,	bliver	Le	Corbusiers	

”kæmpekasser”,	og	hans	forestillinger	om	den	helt	igennem	rationelle	og	

ordentlige	by,	den	model,	som	efterkrigstidens	velfærdsvisioner	udfolder	sig	

efter.	I	de	næste	årtier	er	det	planlæggerne,	der	fører	det	store	ord	i	skabelsen	

af	fremtidens	Danmark.	Først	literaten	Johan	Fjord	Jensens	bog	”Homo	

Manipulatus”	fra	1966	introducerede	en	principiel	kritik	af	funktionalismen	

og	dens	planlægningsmani.	Udgangspunktet	for	Fjord	Jensens	refleksion	var	

en	forundring	over,	hvor	hurtigt	og	umærkeligt	funktionalismen	havde	

formået	at	forvandle	sig	fra	at	være	rebelsk	og	kontroversiel	–	som	i	20’ernes	

tidsskrift	”Kritisk	Revy”	–	til	at	blive	”samfundets	officielle	ekspansionsideologi”	

(Fjord	Jensen	1966:	193).	Selv	om	det	var	den	funktionalistiske	planlægnings	

ambition	at	frigøre	menneskene,	siger	Fjord	Jensen,	så	har	den	med	tiden	

tilkæmpet	sig	en	så	magtfuld	stilling,	at	den	nu	selv	er	blevet	det,	som	man	må	

frigøre	sig	fra.	For	Fjord	Jensen	er	det	væsentlige	problem	ved	planlægningen,	

at	den	kommer	til	at	fungere	formynderisk.	Ind	i	1970’erne	dukker	den	

samme	kritik	op,	nu	formuleret	indenfor	arkitekternes	egen	kreds.	Meget	af	

denne	kritik	er	genkendelig	i	visionerne	for	et	Gellerup	2.0,	selv	om	dette	

projekt	naturligt	nok	også	er	tydeligt	præget	af	den	samfundsudvikling	og	

idédebat,	der	har	udfoldet	sig	i	de	mellemliggende	årtier.		

	

	

	

	

Det	andet	Gellerups	ideologi	

Ligesom	det	første	Gellerup	er	planen	for	det	nye	Gellerup	på	den	ene	side	

blot	en	boligplan,	men	på	den	anden	side	promoverer	den	også	en	lang	række	

grundlæggende	værdier,	som	i	videre	forstand	idealiseres	som	værdier	for	et	

fremtidigt	samfund.	Mange	af	de	værdier,	der	bærer	Gellerup	2.0,	er	åbenlyst	
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formuleret	i	opposition	til	de	værdier,	der	bærer	den	oprindelige	plan,	men	

samtidig	er	det	dog	en	afgørende	grundtanke	ved	det	nye	Gellerup	–	og	

begrundelsen	for	at	jeg	tillader	mig	at	omtale	det	som	Gellerup	2.0	–	at	planen	

netop	forstår	sig	selv	som	en	versionering		med	alt,	hvad	der	ligger	i	dette	

låneord	fra	software-branchen.	Den	nye	plan	gør	ikke	mere	fundamentalt	op	

med	forgængernes	ideer,	end	at	den	samtidig	indoptager	det	første	Gellerup,	

og	i	vist	omfang	accepterer	det	som	en	del	af	sig	selv.	Denne	gestus	lægger	

afstand	til	modernisternes	forkærlighed	for	det	radikale	brud	med	fortiden.	

Selvom	en	ny	generation	af	arkitekter	nu	igen	ønsker	at	forandre	verden,	så	

ønsker	man	i	modsætning	til	de	store	modernister,	ikke	radikalt	at	forkaste	al	

fortid.	Selv	hvor	fortiden	må	korrigeres,	må	den	samtidig	respekteres.	

En	komparativ	læsning	af	de	to	ideologier	kan	dog	ikke	undgå	frem	for	

alt	at	betone	den	grundlæggende	kontrast	imellem	dem.	I	det	følgende	skal	

fremhæves	en	række	af	de	markante	ideologiske	fikspunkter	i	

Dispositionsplanen:	

	

	

1.	Åbenhed	

Det	er	en	tilbagevendende	anke	imod	de	store	planbyggerier,	at	de	er	lukkede	

af	overfor	omverdenen.	Dette	er	navnlig	et	centralt	motiv	i	den	ghettodiskurs	

som	regeringen	tog	til	sig	efter	2001.	At	bryde	isolationen,	og	sikre	en	

integration	med	samfundet	udenfor,	er	den	overordnede	ambition	for	

ghettostrategierne.7	

I	virkeligheden	er	den	lukkethed,	som	typisk	kendetegner	hele	denne	

generation	af	boligplaner,	dog	ikke	et	udslag	af	tankeløshed,	men	tværtimod	

en	meget	bevidst	del	af	strategien	for	CIAM-arkitekturen.	Lukkethed	betød		

oprindelig		tryghed	og	beskyttelse	imod	udefrakommende	farer.	Ved	at	holde	

trafikken,	forurenende	virksomheder	og	storbyens	kaos	på	afstand	ønskede	

man	at	etablere	et	velfærdsparadis,	der	navnlig	sikrede	børnene	en	lukket	og	

tryg	ramme	for	opvæksten.	Samtidig	kunne	den	demonstrative	udelukkelse	af	

resten	af	verden	skabe	en	ideel	ramme	for	de	arbejdende	forældres	

restituering	i	fritiden	–	en	afgørende	ambition	for	en	vision,	der	betragtede	

fremtidens	Danmark	som	fritidens	Danmark.8	Arbejdslivet	blev	holdt	på	
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afstand	af	de	lukkede	samfund,	og	forretningslivet	blev	typisk	tildelt	en	

marginal	placering	i	form	af	et	center	på	kanten	af	boligområdet,	som	det	

også	skete	i	Gellerup.	Denne	funktionsadskillelse	er	et	generelt	tema	i	

efterkrigstidens	samfundsudvikling,	og	den	har	utvivlsomt	bilens	udbredelse	

som	én	af	sine	vigtigste	forudsætninger.			

	

*	

	

Dispositionsplanen	for	det	nye	Gellerup	har	taget	de	ministerielle	krav	om	

åbenhed	til	sig,	men	den	synes	på	mange	måder	at	tolke	dette	krav	meget	

anderledes	end	de	statslige	ghettostrategier.	Det	er	helt	afgørende	for	

dispositionsplanen	at	åbne	Gellerup	op,	men	hvor	staten	synes	mest	optaget	

af	at	åbne	Gellerup	for	at	føre	”Ghettoen	tilbage	til	samfundet”	–	og	det	vil	i	

sidste	ende	sige	at	normalisere	bydelen	og	eliminere	dens	særpræg	–	så	er	

dispositionsplanen	tydeligt	mere	optaget	af	at	åbne	Gellerup,	så	folk	udefra	

kan	få	lyst	til,	og	mulighed	for,	at	komme	ind	og	opleve	et	byområde,	der	

netop	afviger	fra	samfundets	normal.	I	sidste	ende	er	det	målet,	at	de	skal	

finde	det	så	interessant,	så	de	får	lyst	til	at	bosætte	sig	i	det.		

Dispositionsplanens	arkitektoniske	ideal	for	et	nyt	Gellerup	er	

iøjnefaldende	blottet	for	normaliseringsbestræbelser.	Integrationen	tænkes	

først	og	fremmest	som	en	åbning,	der	slipper	omverdenen	ind.	Gellerup	er	

særegent,	ikke	mindst	i	kraft	af	sin	særlige	befolkningssammensætning,	og	

selv	om	det	også	er	en	del	af	reformplanen,	at	den	nuværende	

befolkningssammensætning	skal	tilføjes	nye	og	mere	ressourcestærke	

elementer,	så	er	det	på	den	anden	side	også	tanken,	at	den	multikulturelle	

befolkningssammensætning	skal	være	en	væsentlig	attraktion	ved	Gellerup.	

De	nye	mennesker,	man	ønsker	at	tiltrække	–	formodentlig	sådan	noget	i	

retningen	af,	hvad	der	af	Richard	Florida	er	blevet	kaldt	den	kreative	klasse	–	

er	mennesker,	der	snarere	bliver	tiltrukket	end	frastødt	af	en	broget	kulturel	

sammensætning	(Florida	2005).		
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2.	Heterogenitet	

I	de	tidlige	modernisters	drømme	om	fremtidens	boliger	blandede	to	visioner	

sig.	For	det	første	den	sociale	vision:	At	trække	arbejderne	ud	af	slummen	og	

bygge	lyse,	rummelige	og	sunde	boliger	til	dem.	For	det	andet	den	

modernistiske	vision:	At	skabe	et	moderne	og	effektivt	samfund,	der	giver	et	

velfærdsløft	til	alle	ved	at	udnytte	masseproduktionen	og	rationaliseringens	

muligheder	(Henningsen	i	Kristensen	1976:	36).	Gellerup	1	tilhører	en	fase,	

hvor	den	første	vision	omtrent	regnes	for	indfriet	og	al	energi	kastes	ind	i	den	

anden	vision.	Gellerup	var	ikke	tænkt	som	et	byggeri	til	klassen,	men	som	et	

byggeri	til	massen.		

Den	funktionalistiske	tradition	ønsker	et	byggeri,	der	er	ærligt	i	sit	

udtryk,	og	man	bør	derfor	heller	ikke	lægge	skjul	på,	at	dette	er	boligbyggeri	

til	masserne.	Moderne	boligbyggeri	skal	være	masseproduktion	både	i	

fremstillingsprocessen,	men	også	i	sit	udtryk.	Le	Corbusiers	store	forbillede	

var	Henry	Ford,	der	udnyttede	den	industrielle	masseproduktions	fordele	til	

det	yderste.	Ved	hjælp	af	samlebåndsproduktionen,	og	ved	at	tænke	i	

gigantiske	produktionsserier,	blev	det	muligt	at	gøre	det	oprindelige	

luksusgode	-	bilen	-	så	billigt,	at	selv	Fordfabrikkernes	egne	arbejdere	kunne	

få	råd	til	én.	Den	industrielle	masseproduktion	gjorde	det	klart,	at	dens	

modernistiske,	progressive	tendens	også	havde	en	socialt	nivellerende	

dimension.	Fabrikkerne	var	ikke	længere,	hvad	Marx	på	sin	tid	med	rette	

mistænke	dem	for	at	være,	en	ramme	for	klassesamfundet,	hvor	en	

arbejdende	klasse	udbyttedes	ved	at	producere	luksusgoder	til	en	

forbrugende	klasse.	Kapitalismen	var	trådt	ind	i	en	fase,	hvor	den	

producerede	til	masserne,	og	standardiseringen	var	en	alt	afgørende	

forudsætning	for,	at	masserne	kunne	få	andel	i	de	nyudviklede	forbrugsgoder.	

Henry	Fords	friske	bemærkning	om	Model	T	–	at	man	kunne	få	den	i	lige	den	

farve,	man	ville	have,	så	længe	den	bare	var	sort	–	indeholder	allerede	en	

væsentlig	forklaring	på,	hvorfor	de	store	boligplaner	ser	ud,	som	de	gør.	

Modernismen	er	stolt	af	det	serielle	udtryk.	De	planmæssigt	organiserede,	

ensartede	boligblokke	ses	som	et	udtryk	for	det	moderne	samfunds	

grundlæggende	værdier:	Alle	har	ret	til	det	samme;	alle	har	ret	til	det	mest	

funktionelle;	alle	har	ret	til	en	maskine	til	at	bo	i.9		
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*	

	

Gellerup	2.0	søger	på	alle	måder	et	opgør	med	det	oprindelige	Gellerups	one-

size-fits-all	ideologi.	Den	tid,	hvor	mennesker	kunne	tilfredsstilles	af	at	få	den	

samme	bil	som	alle	andre,	er	forbi.	Overalt,	hvor	det	er	muligt	at	tænke	

forskellighed	ind,	er	det	gjort.	Det	nye	byggeri	skal	have	forskellige	bygherrer	

og	forskellige	arkitekter.	Uden	at	der	i	øvrigt	tages	stilling	til,	hvem	

arkitekterne	skal	være,	regnes	det	i	sig	selv	for	vigtigt,	at	der	er	mange	

forskellige.	På	den	måde	kan	man	undgå	den	ensformighed,	der	prægede	det	

oprindelige	Gellerup,	der	ned	til	mindste	detalje	var	udtænkt	af	Knud	Blach	

Petersens	tegnestue.	Det	gøres	dog	også	klart,	at	mange	forskellige	former	for	

byggeri	skal	opføres.	Her	skal	være	penthouse-lejligheder	ovenpå	de	

oprindelige	blokke,	men	også	tæt-lavt	byggeri	og	punkthuse.	Selv	karré-

bebyggelsen	–	Le	Corbusiers	yndlingsaversion	–	genindføres,	men	nu	kun	

som	én	form	blandt	mange	andre.	Om	de	nye	bygninger	hedder	det,	at	de	skal	

have	”overraskende	spring	i	skala	og	dimensioner”	(Dispositionsplanen:	14).	

Idealet	om	harmonisk,	seriel	ensartethed	er	definitivt	forsvundet.	Afgørende	

er	det	også,	at	den	kommende	bydel	bliver	en	blanding	af	forskellige	

boligformer:	kollegier,	andelsboliger,	ejerboliger,	lejeboliger.	Dette	er	et	i	

tiden	populært	arkitektonisk	virkemiddel,	der	skal	sikre	en	stor	forskellighed	

i	beboermassen.	Den	erkendelse,	at	sociale	problemer	har	en	tendens	til	at	

hobe	sig	op	i	områder	med	en	meget	ensartet	beboersammensætning,	spiller	

selvfølgelig	ind	her,	men	lige	så	vigtig	er	nok	erfaringen	af,	at	det	altid	er	i	

blandede	bykvarterer,	at	det	mest	brogede	gadeliv	udfolder	sig.	Når	idealet	er	

at	skabe	en	levende	by	med	liv	imellem	husene,	er	sterile	velhaverghettoer	

lige	så	meget	et	skræmmebillede	som	udsatte	boligområder.		

Herudover	skal	Gellerupplanen	deles	op	i	forskellige	kvarterer,	der	

arkitektonisk	skal	have	hvert	deres	særpræg.	Områdets	overordnede	

ensartethed	søger	man	altså	at	bryde	op.	Men	forskellighed	er	ikke	kun	en	

dominerende	værdi	i	den	store	skala:	”Hver	ny	bygning	skal	være	unik	og	have	

sin	helt	egen	identitet”(ibid:	33).	Helt	ned	i	detaljen	tilstræbes	forskellighed.	

Naturligvis	skal	den	nye	centrale	plads	–	der	allerede	ved	sit	navn	
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”Verdenspladsen”	hylder	den	globale	mangfoldighed	–	have	belægning	af	

"varierende	materialer”	(ibid:	29).	Også	her	gælder	det,	at	før	der	tages	stilling	

til	hvilke	materialer,	der	skal	anvendes,	slås	det	fast,	at	der	skal	være	tale	om	

mange	forskellige.	Overalt	spores	den	grundlæggende	tanke,	at	forskellighed	i	

sig	selv	er	godt.		

Trafikalt	skal	der	være	plads	til	forskellige	trafikarter:	bus,	bil,	cykel,	

fodgænger	og	letbane.	I	CIAM-ideologien,	opdelte	man	trafikken	strengt	efter	

art:	Motoriseret	trafik	på	rene	bilveje,	cykler	på	separate	stisystemer	og	

gående	på	gågader.	Det	er	ikke	noget	tilfælde,	at	man,	på	samme	tid	som	man	

byggede	Gellerup,	indførte	gågader	og	fjernede	sporvognene	fra	gadebilledet.	

Byplanlæggere	omkring	1970	brød	sig	ikke	om	sammenrodning	af	forskellige	

trafikformer	i	det	samme	gadeforløb.	Men	også	det	har	ændret	sig.	Samtidig	

med	at	man	nu	skaber	et	nyt	Gellerup	genindfører	man	sporvognene,	kalder	

dem	godt	nok	for	letbane,	og	lader	dem	i	et	vist	omfang	have	selvstændige	

forløb,	men	i	det	mindste	for	dispositionsplanens	forfattere	er	det	tydeligt	

nok	en	kvalitet	ved	den	letbane,	der	også	tænkes	ført	igennem	Gellerups	nye	

bygade,	at	den	bidrager	til	en	stor	mangfoldighed	af	trafikarter	og	trafikanter.	

På	dispositionsplanens	billedside	finder	man	fremtidsvisioner,	hvor	folk	står	

midt	på	letbanesporet	og	får	sig	en	hyggesludder,	omgivet	af	et	mylder	af	de	

mest	forskelligartede	trafikanter	(ibid:	1).	Hvad	man	tidligere	ville	have	

opfattet	som	faretruende,	opfatter	man	nu	som	livgivende.	

Sammenblandingen	er	i	det	hele	taget	et	lige	så	konsekvent	gennemført	

princip	i	Gellerup	2.0	som	funktionsopdelingen	var	i	det	oprindelige	Gellerup.	

Alt,	hvad	der	kan	blandes	sammen,	skal	blandes	sammen.	Ikke	for	at	blive	

homogeniseret,	men	for	i	opretholdelsen	af	forskellighederne	at	udfolde	en	

heterogenitetens	dynamik.	I	den	nye	by	skal	forskellige	folk,	af	forskellige	

nationaliteter,	forskellige	sociale	lag,	forskellige	uddannelser	og	forskellige	

aldre	færdes	på	forskellig	vis	–	til	fods,	i	bil,	på	skateboard,	med	letbane	eller	

på	cykel.	De	skal	helst	have	mange	forskellige	ærinder.	Én	er	på	vej	i	skole,	én	

er	på	arbejde	i	kontorbyggeriet	langs	hovedgaden,	én	drikker	kaffe	på	en	café,	

én	er	på	indkøb	i	gadens	varierede	udbud	af	forretninger	og	én	er	en	turist,	

der	er	kommet	for	at	beundre	den	spændende	bydel.		Væk	er	ideen	om	det	

rene	boligområde.	I	stedet	skal	arbejdspladser,	handel,	uddannelse,	bolig	og	
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fritidsbeskæftigelser	blandes	så	meget	som	muligt.	Når	ghettoen	er	blevet	

oplevet	som	utryg,	er	det	–	for	denne	nye	ideologi	–	netop	fordi,	den	har	

udviklet	sig	til	et	alt	for	homogent	socialt	rum.		

	

	

3.	Behov		

Den	arkitektoniske	ophavsmand	bag	Tingbjerg,	Steen	Eiler	Rasmussen,	blev	i	

1938	Danmarks	første	professor	i	byplanlægning,	og	fra	denne	position	

udfoldede	han	sig	længe	som	patriark	over	det	funktionalistiske	arkitektmiljø.	

I	årtier	stod	han	som	én	af	de	fremmeligste	repræsentanter	for	troen	på,	at	

den	strenge	planlægning	var	vejen	til	den	idéelle	by.	I	1970’erne	ændrede	han	

dog	syn	på	sagen.	I	et	kritisk	tilbageblik	på	den	oprindelige	ambition	med	

Tingbjerg	gør	Rasmussen	det	klart,		hvordan	ideologien	i	planbyggerierne	

hang	nøje	sammen	med	den	forestilling	om	velfærdsstaten	som	storstilet	

serviceleverandør,	der	gradvist	bredte	sig	efter	Anden	verdenskrig:		

		

”Vi	stræbte	virkelig	i	fællesskab	efter	at	gøre	Tingbjerg	til	en	bydel,	hvor	

beboerne	kunne	faa	al	den	service	som	en	stor	kommune	kan	tilbyde.	…	det	blev	

en	bydel	med	overordentlig	mange	tilbud,	en	dækning	af	mange	behov,	som	

man	op	til	Første	verdenskrig	slet	ikke	havde	anerkendt	eksistensen	af	.”	

(Rasmusssen,	S.E.	1976:	30)	

	

Den	oprindelige	socialdemokratiske	ambition,	at	sikre	de	svageste	klasser,	

udviklede	sig	efter	Anden	verdenskrig	i	en	proces,	der	var	ekspansiv	i	to	

dimensioner.	For	det	første	udvidedes	ambitionerne,	med	de	universalistiske	

velfærdsprincippers	indtog,	til	at	gælde	den	samlede	befolkning.	For	det	

andet	udvidedes	ambitionerne	fra	en	sikring	i	nødstilfælde	til	en	permanent	

tilfredsstillelse	af	en	meget	bred	og	stadigt	ekspanderende	behovspalet.	Som	

Steen	Eiler	Rasmussens	bemærkning	gør	klart,	er	en	forskydning	af	

behovsforståelsen	her	afgørende.	I	et	på	alle	områder	ekspanderende	

samfund,	regnedes	det	kun	for	rimeligt,	at	også	behovenes	antal	forøgedes.	I	

sin	forvandling	til	velfærdsstat	satte	staten	sig	i	spidsen	for	denne	
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behovstilfredsstillelse.	Planlæggere	og	arkitekter	blev	denne	bevægelses	

stormtropper.		

I	1947	mente	Asger	Jorn	allerede	at	have	gennemskuet	planlæggernes	

motiver:	“Corbusier	drømmer	om	døde	mennesker,	passive	mennesker	som	han,	

som	planleder	vil	konstruere	livsbetingelserne	for.”	(Jorn	1947:	62).	

Efterhånden	som	man	gør	sig	praktiske	erfaringer	med	boligplanerne,	

begynder	denne	kritik	også	at	dukke	op	fra	arkitekternes	egen	kreds.	I	1972	

holdt	den	fremtrædende	danske	arkitekt	Philip	Arctander	åbningstalen	på	

Den	internationale	bolig-	og	byplanføderations	kongres	i	Liverpool,	og	han	

benyttede	lejligheden	til	et	systematisk	angreb	på	planlæggernes	

selvforståelse:		”At	bo	i	en	fiks	og	færdig	plan,	selv	en	velment,	er	ikke	svaret	på	

folks	behov”	,	sagde	Arctander	(Arctander	1972:	473).	Få	år	senere	er	

Tingbjergs	skaber	Steen	Eiler	Rasmussen	nået	frem	til	det	samme	resultat	i	en	

bemærkelsesværdig	selvkritik	af	Tingbjerg.	Her	betegner	han	sit	eget	byggeri	

som	”et	hjerteløst	kvarter	af	lejekaserner”	(1976:28).	Rasmussen	beretter,	

hvordan	han	selv,	ved	et	genbesøg	i	Tingbjerg,	har	set	et	vrangbillede	af	

planen:	”mennesker	anbragt	efter	timeplaner	i	institutioner,	hvor	man	kunne	

styre	dem	fra	vuggen	til	graven.”(1976:34).		

Det	var	en	del	af	den	tidlige	kritik	af	planbyggerierne,	at	de	i	kraft	af	

deres	fuldstændige	servicekarakter	ikke	muliggjorde	beboernes	

følelsesmæssige	eller	deltagende	engagement.	Både	Steen	Eiler	Rasmussen	og	

Philip	Arctander	kritiserede	grundtanken	i	de	store	boligplaner	for	at	bygge	

på	en	forestilling	om	at	mennesker	tilfredsstilles	gennem	passiv	opfyldelse	af	

behov.	Til	de	menneskelige	behov	hører	også	det,	selv	at	være	aktiv,	

påpegede	begge.10		

Heller	ikke	den	nye	dispositionsplan	er	fri	for	at	være	præget	af	den	

aristokratiske	platonisme,	der	ofte	synes	at	være		indbygget	i	arktitektfaget.	

Der	er	intet	man	hellere	vil	end	at	hjælpe	folket,	men	man	er	samtidig	

overbevist	om,	at	kun	dem,	der	har	haft	indsigt	i	ideerne	–	dvs.	arkitekterne	–	

forstår,	hvad	der	er	bedst	for	folket.	I	forhold	til	CIAM	generationen	er	det	dog	

iøjnefaldende,	at	man	i	Helhedsplanen	for	Gellerup	og	Toveshøj	har	bestræbt	

sig	alvorligt	på	at	undgå	at	tvinge	planer	ned	over	dem,	som	skal	leve	med	

dem.	Processen	er	ikke	forløbet	smertefrit,	men	den	officielle	ideologi	er	i	det	
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mindste	klar:	”Gennemførelsen	af	helhedsplanen	skal	ske	i	en	proces,	der	tager	

hensyn	til	beboerne	i	området	og	inddrager	dem	tæt	igennem	forløbet.”		

(Dispositionsplanen:	7).	

Dette	er	da	også	en	principiel	nødvendighed	for	en	ideologi,	der	ikke	

forstår	byen	som	en	plan,	der	er	lagt	til	rette	for	borgerne,	men	tværtimod	ser	

borgernes	identifikation	og	deltagelse	som	byens	egentlige	essens.	

	

*	

	

Hvis	man	overhovedet	kan	tale	om,	at	mennesket	ses	som	et	behovsvæsen	i	

Gellerup	2.0,	er	der	tale	om	et	behovsbegreb,	der	har	tyngdepunktet	placeret	

bemærkelsesværdigt	højt	oppe	i	behovspyramiden.	I	Gellerup	2.0	har	man	

helt	mistet	interessen	for	den	materielle	funktionalitet.	Det	nye	Gellerup	

synes	at	være	en	by,	der	er	mere	opsat	på	at	tilbyde	sine	beboere	oplevelser	

end	toiletfaciliteter.	Der	er	nu	i	vidt	omfang	fokus	på,	hvad	der	opfattes	som	

fundamentale	følelsesmæssige	behov:	Størrelser	som	tilhør,	identitet	og	

oplevelse.	I	sin	sproglighed	minder	dispositionsplanen	ind	imellem	ganske	

meget	om	turismens	guidebøger.	Dette	er	en	by,	der	skal	ses,	og	den	skal	være	

i	stand	til	bestandigt	at	tilbyde	nye	oplevelser,	også	for	den,	der	opholder	sig	i	

den	dagligt.		

Det	nye	Gellerup	er	et	byggeri,	der	følger	de	seneste	årtiers	interesse	for	

identitetsdannelse.	At	opnå	og	blive	bekræftet	i	identitet	betragtes	nu	som	et	

fundamentalt	menneskeligt	behov,	som	arkitekturen	må	understøtte	ved	at	

give	det	arkitektoniske	holdepunkter.	Derfor	skal	den	nye	by	forsynes	med		

ikoniske	byggerier,		der	kan	fungere	som	pejlepunkter	for	mennesker,	der	

søger	tilhør.	Det	nye	Gellerup	skal	i	det	hele	taget	indrettes	til	et	menneske,	

der	bestandigt	søger	at	konstruere	og	rekonstruere	sin	egen	særprægede	

identitet	i	et	vedvarende	og	aldrig	stabilt	spil	imellem	individualitet,	

fællesskaber	og	omverden.	Den	nye	version	af	Gellerup	er	nært	beslægtet	

med	den	arkitektoniske	tendens,	der	af	arkitekturteoretikeren	Tom	Nielsen	

er	blevet	kaldt	”Identifikations-paradigmet”	(Nielsen	2008:	77)	og	New	

Urbanism-bevægelsens	fokus	på	sammenhængen	mellem	beboerens	

identitetsoplevelse	og	mulighed	for	at	føle	ansvarlighed	for	byen	(Charter	of	
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New	Urbanism:	310).	Overalt	skal	der	etableres	holdepunkter	for	oplevelsen	

af	at	være	noget	særligt.	Man	har	tydeligt	nok	genopdaget	Georg	Simmels	

hundrede	år	gamle	iagttagelse	af	det	moderne	menneske	ikke	alene	

tilfredsstilles	af	at	være	ligestillet	med	sine	medborgere;	det	har	også	et	

særligt	behov	for	at	skille	sig	ud	fra	massen.	11		

	

	

4.	Byrum	

Den	funktionalistiske	traditions	boligbyggerier	blev	præget	af	Le	Corbusiers	

læresætning	om,	at	boliger	skal	udvikles	indefra	og	ud	(Le	Corbusier	

1962:23).	Helt	tilbage	fra	mellemkrigstiden	er	dansk	boligbyggeri	præget	af	

et	klart	fokus	på	lejlighedernes	indretning.	Alt	skal	indrettes	så	funktionelt	og	

praktisk	som	muligt,	for	at	befri	de	moderne	mennesker,	der	skal	bebo	

lejlighederne,	for	så	meget	besvær	som	muligt,	og	dermed	frigøre	så	meget	tid	

som	muligt	til	afslapning.	I	interiøret	fremstår	de	fleste	af	denne	generations	

lejligheder	da	også	den	dag	i	dag	som	gedigne,	lyse	og	praktiske.	

Funktionalismen	er	blevet	kritiseret	for	meget,	men	det	er	i	virkeligheden	

meget	sjældent	at	kritikken	retter	sig	imod	lejlighedernes	indre.	Derimod	

blev	det	på	et	tidligt	tidspunkt	klart,	at	det	store	fokus	på	boligmaskinens	

indre	funktion	er	sket	på	bekostning	af	den	overordnede	forståelse	af,	hvad	

der	får	et	byrum	til	at	virke.	Den	danske	arkitekt	Jan	Gehl	udgav	i	1971	”Livet	

mellem	husene”,	der	snart	indenfor	sit	felt,	fik	status	af	en	international	

nyklassiker.	I	bogen	tager	også	Gehl	udgangspunkt	i	en	funktionalismekritik.	

Hvad	han	bebrejder	funktionalismen	er,	at	den,	som	konsekvens	af	sit	

indskrænkede	menneskesyn,	har	fået	skabt	nogle	byområder,	hvor	der	nok	er	

masser	af	plads	og	lys,	men	intet	liv.		

	

”Funktionalismen	var	præget	af	en	fysisk	og	materielt	orienteret	

planlægningsideologi,	og	et	af	de	mest	markante	udslag	af	denne	

ideologi	var,	at	gader	og	torve	forsvandt	ud	af	bebyggelserne.	…	med	

funktionalismen	blev	gader	og	torve	afløst	af	øde	stier	og	græsplæner.”	

(Gehl	1987:	41)	
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I	modsætning	til	funktionalismens	udgangspunkt	i	den	ideelle	plan,	tager	Jan	

Gehl	udgangspunkt	i	empiriske	studier	af,	hvordan	mennesker	faktisk	opfører	

sig.	Placeringen	af	en	bænk	er	fx	helt	afgørende	for,	om	den	bliver	brugt	eller	

ej.	Mennesker	opholder	sig	kun,	hvor	de	synes,	at	det	er	rart	at	være,	og	de	

store	planbyggeriers	mennesketomme	indre	er	derfor	et	sikkert	udtryk	for,	at	

her	er	der	ingen,	derhar	lyst	til	at	opholde	sig.	”Livet	er,	i	bogstaveligste	

forstand,	blevet	bygget	ud	af	de	nye	bebyggelser	..”,	siger	Gehl	(ibid:44).	

For	Jan	Gehl	er	modsætningen	til	de	golde	funktionalistiske	landskaber	

de	italienske	middelalderbyers		piazzaer,		hvor	der	udfolder	sig	et	leben	af	

mennesker,	der	foretager	sig	et	utal	af	forskellige	ting	eller	–	ganske	ofte	–		

intet	som	helst	andet	foretager	sig	end	at	kigge	på,	hvad	de	andre	foretager	

sig.	Det	karakteristiske	ved	disse,	gennem	århundreder	opvoksede	byrum,	

synes	at	være	fraværet	af	overordnet	planlægning	og	dertil	knyttede	nytte-	og	

effektivitetsbetragtninger.	Dette	har	ført	til	organiske	byer,	der	funktionelt	

nok	i	mange	henseender	virker	upraktiske	og	utidssvarende,	men	som	til	

gengæld	udgør	en	fremragende	ramme	for	mangesidige	sociale	kontakter.	De	

rette	arkitektoniske	rammer	fremmer	en	uformel	social	omgang	imellem	

mennesker,	og	det	er	til	syvende	og	sidst	det,	der	skaber	en	god	by,	mener	

Gehl.		

Gellerup	2.0	har	overtaget	Jan	Gehls	primære	fokus	på,	hvad	det	egentlig	

er,	der	får	det	åbne	byrum	til	at	fungere?	Her	finder	man	ikke	mange	

overvejelser	over	lejligheders	indretning,	men	til	gengæld	en	endeløs	række	

af	refleksioner	over,	hvad	der	skaber	et	godt	byrum.	Hvorfor	er	der	steder	i	

byer,	hvor	det	er	rart	at	være?	Ikke	mindst	fordi	der	her	er	andre	mennesker,	

der	udstråler,	at	de	synes,	det	er	rart	at	være	her.	Den	mest	velfungerende	by	

er	ikke	den,	der	ser	mest	ideel	ud	i	arkitektens	hoved,	men	den	som	

menneskene	føler	sig	bedst	tilpas	i.	Dette	forstod	funktionalisterne	aldrig.	

Derfor	byggede	de	nok	gode	boliger,	men	også	dårlige	byer.		

	

*	

	

Det	angreb	på	karréstrukturen	og	gaden,	som	Le	Corbusier	lancerede,	hører	

til	hans	bevægelses	mest	succesfulde	korstog.	Hvor	omtrent	alle	europæiske	
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byer	indtil	Første	verdenskrig	var	bygget	op	omkring	lukkede	gadeforløb,	var	

det	CIAM-bevægelsens	ønske	at	fjerne	karréen	og	gaden,	for	at	skabe	en	

funktionsopdeling	og	give	lys	til	boligerne.	”Gaden	er	ikke	andet	end	en	

skyttegrav	..	vores	hjerter	[er]	altid	trykket	af	de	indelukkede	mures	

begrænsning”,	sagde	Le	Corbusier,	og	tilføjede:	”Gaden	slider	os	ud.	Og	når	alt	

er	sagt,	må	vi	indrømme	at	vi	afskyr	den.”	(Rubow	1970:234).		

I	1970’erne	rejser	der	sig	en	kritik,	der	lufter	den	mistanke,	at	man,	

samtidig	med	at	man	har	afskaffet	gader	og	torve,	også	har	afskaffet	selve	

byen	som	sådan.	I	Gellerup	2.0	er	det	bemærkelsesværdigt,	at	det	ikke	

længere	drejer	sig	om	at	skabe	en	luftig	by.	Tværtimod	er		fortætning		nu	et	

nøgleord.	Netop	manglen	på	gader	og	torve	begrædes,	og	grundstrukturen	i	

den	nye	plan	er	da	også	bygget	op	over	en	ny	gennemgående	bygade,	den	

centrale	plads	Verdenspladsen,	og	et	nyt	netværk	af	gader,	der	skal	forbinde	

bydelens	forskellige	kvarterer	med	hinanden.	Når	gaden	i	Gellerup	2.0	er	

vendt	tilbage,	er	det	ikke	som	en	teknisk	løsning	til	afviklingen	af	

trafikstrømme.	Gaderne	vender	sammn	med	de	vitale	fortove	tilbage	fordi	de	

udgør	bylivets	centrale	scene.12	Hvor	der	ikke	er	nogen	gader,	er	der	intet	liv,	

og	i	dispositionsplanen	opfatter	man	det	uformelle	sociale	liv	som	byens	blod.	

			

	
5.	Historicitet	

I	den	modernistiske	ideologi,	CIAM	er	indhyllet	i,	er	det	radikale	brud	med	

fortiden	en	afgørende	figur.	Man	forkaster	alt	fortidigt,	ønsker	at	begynde	

forfra	og	skille	sig	af	med	alle	de	gamle	vaneforestillinger.	For	modernisterne	

opleves	tradition	og	erindring	kun	som	en	fortidens	forurening,	som	man	må	

kaste	af	sig,	for	at	kunne	realisere	den	moderne	rationelle	plan	i	dens	

absolutte	renhed.	Arkitektonisk	fører	dette	til	en	tabula	rasa-arkitektur,	der	

bevidst	sletter	alle	spor	af	fortid	og	omgivelser.		

Gellerup	2.0	vender	sig	meget	bevidst	imod	denne	ideologi.	Selv	om	den	

nye	plan	udfolder	et	ideologisk	opgør	med	den	gamle,	indoptager	den	også	

vigtige	elementer	fra	den	oprindelige	plan.	Man	har	netop	ikke	–	som	

adskillige	steder	i	udlandet	–	valgt	den	mest	radikale	løsning,	at	rive	hele	det	

oprindelige	Gellerup	ned,	og	bygge	en	ny	bydel	op	forfra.13	I	stedet	er	det	en	
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bevidst	politik,	at	det	gamle	indoptages	i	det	nye.	Blandt	begrundelserne	for	

denne	model	er	de	urbansociologiske	iagttagelser	af,	at	spor	af	historien	er	en	

afgørende	faktor	i	menneskers	oplevelse	af		tilhør.	Mennesker	knytter	sig	i	høj	

grad	til	ting	i	kraft	af	deres	historie,	og	i	Gellerup	2.0	er	det	netop	beboernes	

tilknytning	til	området,	man	ønsker	at	opdyrke.		

I	planerne	for	det	nye	Gellerup	efterlader	man	bevidst	spor	af	en	fortid,	

der	ikke	længere	er.	På	den	nye	Verdensplads,	skal	der	efterlades	en	

trægruppe	”som	en	henvisning	til	bydelens	fortid	som	parkbebyggelse”,	og	

foran	Bazar	Vest	får	levn	fra	en	tidligere	kedelfabrik	nu	status	som	et	ikon,	

der	kan	skabe	genkendelse	og	optræde	som	en	påmindelse	om	fortiden	

(Dispositionsplan:	29).	Det	gamle	Gellerup	tilstås	altså	en	plads	i	det	nye	

Gellerups	historiefortælling,	men	historiciteten	i	den	nye	bebyggelse,	retter	

sig	ikke	kun	imod	fortiden.	Når	man	i	omtalen	af	nye	byggerier	betoner,	at	de	

skal	opføres	i	”materialer	der	patinerer	smukt”	(ibid:11),	så	ligger	der	også	

heri	en	henvisning	til	den	manglende	historiske	fornemmelse	i	det	første	

Gellerup.	Det	oprindelige	Gellerup	opfattedes	som	en	færdigpakket	plan	

hvilende	på	en	indre	systematik,	der	var	uden	relation	til	hverken	fortid	eller	

fremtid.	Man	synes	dengang	ikke	at	have	skænket	det	en	tanke,	at	fremtiden	

kunne	blive	præget	af	værdier,	der	var	anderledes	end	dem,	man	selv	havde	

og	hyldede.	Heller	ikke	det	forhold,	at	materialer	ældes	og	forandres,	var	

tænkt	ind	i	planen.	Beton,	der	af	CIAM-generationen	blev	tilbedt	som	et	

uforgængeligt	vidundermateriale,	viste	sig	snart	ikke	at	være	hævet	over	

forfaldets	grundvilkår.	Resultatet	blev	kolossale	udgifter	til	betonrenovering.		

Gellerup	har	vist	sig	at	være	et	byggeri,	der	ikke	ældes	med	ynde.	Det	

skal	der	nu	rådes	bod	på,	ved	at	indtænke	patineringsprocesser,	men	også	

ved	at	skabe	en	byplan,	der	ikke	er	mere	entydig	og	definitiv,	end	at	den	

åbner	op	for	de	forandringer	fremtiden	vil	føre	med	sig.	I	Gellerup	2.0	føler	

man	sig	sikker	på	at	disse	forandringer	vil	komme,	men	da	man	ser	sig	ude	af	

stand	til	at	forudse	deres	indhold,	er	det	bedste	man	kan	gøre,	at	give	de	nye	

tiltag	en	karakter,	der	ikke	er	mere	afsluttet,	end	at	de	åbner	for	fremtidige	

ændringer	og	tilføjelser.	
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6.	Plan	og	proces		

Funktionalisternes	store	planer	blev	indhentet	af	alt	det,	de	ikke	havde	

forholdt	sig	til.	De	blev	meget	hurtigt	indhentet	af	forfaldet,	men	de	blev	også	

indhentet	af	en	social	udvikling,	der	kom	til	at	forløbe	ganske	anderledes,	end	

prognoserne	havde	forudsagt.			

Den	manglende	evne	til	at	forholde	sig	til	samfundets	forandringer,	som	

man	finder	hos	CIAM-generationens	planlæggere,	blev	tidligt	udsat	for	kritik.	

”Planlæggere	skal	ikke	producere	et	produkt,	de	skal	influere	på	en	proces.”,	

sagde	Philip	Arctander	i	1972,	samme	år	som	det	første	Gellerup	stod	færdigt,	

som	et	monument	over	den	tendens,	han	kritiserede	(Arctander:	475).	I	dag	

ligner	Arctanders	ord	til	gengæld	næsten	et	motto	for	Gellerup	2.0.		

Hvor	det	første	Gellerup	tilhørte	planlægningens	tidsalder,	tilhører	det	

andet	Gellerup	versioneringens	tidsalder.	Gellerup	2.0	er	kun	en	version	af	

Gellerup,	og	ingen	version	kan	nogensinde	vove	at	regne	sig	for	at	være	den	

endelige.	Enhver	version	må	på	engang	forstå	sig	selv	i	forlængelse	af	de	

forrige	og	samtidig	åbne	sig	imod	de	fremtidige.	Det	første	Gellerup	gjorde	

ingen	af	delene.	Det	grundlagde	sin	idealitet	i	forkastelsen	af	det	fortidige	og	

overbevisningen	om	selv	at	være	det	endelige.		

	

*	

	

Bag	forandringsstrategierne	i	den	nye	version	af	Gellerup	ligger	en	

overbevisning	om,	at	netop	processer	kan	ændre	et	kvarters	status	

fuldstændigt.	Urbansociologiens	to	procesbegreber	forslumning		og		

gentrifikation	spøger	bag	den	basale	byforståelse,	der	ligger	til	grund	for	

dispositionsplanen.	Disse	to	begreber	beskriver	processer	for	kvarterers	

forvandling,	som	ikke	udenvidere	kan	føres	tilbage	til	planlæggeres	

intentioner.	Offentlige	planer	kan	nok	spille	en	rolle,	men	basalt	set	er	der	tale	

om	multikausale	processer,	der	i	høj	grad	følger	deres	egne	love.	Det	virker	

indlysende,	at	ingen	ønsker	at	skabe	slum.	Slum	er	et	resultat	af	en	proces,	

der	involverer	meget	andet	end	arkitektonisk	tilrettelæggelse.	Det	mest	

fremragende	arkitektoniske	udgangspunkt	er	ikke	nogen	garanti	imod	at	et	

kvarter	på	et	tidspunkt	i	historien	kan	glide	ned	i	slumtilstanden.	Omvendt	
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lader	det	ikke	til,	at	der	er	nogen	slum	så	elendig,	at	en	gentrifikationsproces	

ikke	i	løbet	af	et	årti	eller	to	kan	forvandle	det	til	byens	hippeste	boligområde,	

med	en	dertil	hørende	eksplosion	i	ejendommenes	handelspriser.	

Processerne	har	i	begge	tilfælde	tydeligt	indbyggede	selvforstærkende	

mekanismer.	Et	kvarter	bliver	attraktivt	fordi	det	søges	af	bestemte	grupper,	

og	disses	tilstedeværelse	forøger	attraktviteten.	Omvendt:	En	slum	udvikler	

sig	fordi	de	socialt	bedre	stillede	fraflytter,	mens	de	socialt	dårligere	stillede	

flytter	til.		

Ingen	af	disse	udviklinger	lader	sig	alene	forklare	som	bevidst	

intenderede.	Det	er	ganske	vist	hele	idéen	i	Gellerup	2.0,	at	en	offentlig	og	

planlægningsmæssig	indsats	kan	gøre	en	forskel,	men	det	sker	indenfor	

rammerne	af	en	bevidsthed	om,	at	selv	den	bedste	plan	ikke	i	sig	selv	kan	

skabe	en	god	by.	Det	er	en	vigtig	erfaring,	der	har	indfundet	sig	imellem	det	

første	og	det	andet	Gellerup,	at	man	ikke	kan	planlægge	sig	til	Paradis.	

Planlæggeren	er	ikke	nogen	almægtig	skabergud.	Hans	magt	er	indskrænket	

til	at	skabe	nogle	rammer,	der	kan	gøre	det	muligt	–	i	bedste	fald	sandsynligt	

–		at	de	givne	kræfter	vil	vende	sig	i	en	positiv	retning.	

Forandringer	i	samfundets	økonomisk	og	organisatorisk	struktur	er	ofte	

vigtige	faktorer	i	disse	processer,	men	også	blødere	sociologiske	processer	

må	tages	i	betragtning.	Den	almindelige	opfattelse	af	et	kvarter,	kan	være	

afgørende	for	dets	skæbne,	ganske	uanset	hvor	meget	denne	opfattelse	har	at	

gøre	med	virkeligheden.	Derfor	må	de	identitetsorienterede	

reformbestræbelser	i	Gellerup	også	tage	det	alvorligt,	når	området	ude	

omkring	har	fået	et	dårligt	ry.	Et	kvarters	identitet	grundlægges	i	høj	grad	

narrativt.	Gentrifikationsprocessen	handler	derfor	også	om	at	få	vendt	

fortællingen	om	bydelen,	så	dens	særpræg	kommer	til	at	fremstå	som	en	

kvalitet	snarere	end	et	problem.	Det	er	derfor	dispositionsplanen	for	det	nye	

Gellerup	ikke	så	meget	har	karakter	af	en	plan,	som	af	en	fortælling.	Det	nye	

Gellerups	mulige	succes	synes	da	også	i	høj	grad	at	afhænge	af,	om	publikum	

vil	tage	denne	fortælling	til	sig.	
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