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i leder i

Ud i byens frie luft
Hvis man spørger en ærkekøbenhavner om vej til friluftsliv, vil man
formentlig blive vist hen til Frederiksborggade ved Nørreport Station.
På det lille gadestykke ligger butikkerne Spejder Sport, Fjeld og Fritid
samt Friluftsland med hele to forretninger. For enden af Frederiksborggade ligger søerne, som tusinder af mennesker hver dag går, løber
eller cykler rundt om. På Dronning Louises Bro over de samme søer
samles hver eftermiddag hundrede af mennesker for at slikke solskin,
se på fugle og hygge sig.
Det er indiskutabelt byliv, men er det også friluftsliv? Ja, i forhold til en
norsk definition af begrebet nærmer det sig i hvert fald. I hvidbogen
”Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet” fra 2001 beskriver det norske miljøministerium friluftsliv som ”ophold og fysisk aktivitet i friluft
i fritiden”. Den definition passer vel fint med livet omkring Nørreport.
Den norske definition har en tilføjelse om, at friluftsliv skal have et
sigte på miljøforandring og naturoplevelse, og her kan måske opstå en
større diskussion af begrebet. Men i stedet bør man fokusere på, at den
norske definition på friluftsliv allerede er over 10 år gammel, og at livsstile og opfattelser i den periode har været og fortsat er under voldsom
forandring. Flere mennesker flytter til de store byer og lever deres liv
dér. Københavns Kommune får hver eneste måned 1.000 nye beboere.
I Aarhus vil indbyggertallet vokse med 25 år procent frem til 2040. I
samme periode bliver der 12 procent flere aalborgensere og ni procent
flere odenseanere.
Mange familier har droppet tanken om at flytte ud af de større byer,
når de får børn, og lever i stedet hele livet som byboere. Spejderbe-

vægelsen har allerede i mange år opereret med begrebet byspejdere.
Parker og pladser bliver udstyret med grill- og bålpladser. Traditionelle
friluftsaktiviteter som svømning, badning og roning er flyttet dybt ind
i storbyernes havne. Klatring foregår på bygningsfacader, og det gammeldags skovforhindringsløb har fået storbyvariationen parkour.
Sagt med andre ord er friluftsliv for nye generationer ikke længere
automatisk koblet sammen med natur, forstået som den stille skovsø
og det uforstyrrede buskads eller den pædagogiske pegefinger. Det kan
man begræde eller udfordres af. Men i alle tilfælde er der behov for at
udfordre tænkningen hos såvel grupper og organisationer bag friluftsaktiviteter som hos byplanlæggere og politikere.
Der skal være både rum og rammer for byens friluftsliv – aktiviteter og
faciliteter, som skaber lyst til at komme ud i byen og bruge alt det friluftsudstyr, der bliver købt i københavnske Frederiksborggade og alle
andre steder.
Lokale og Anlægsfonden tager gerne del i udviklingen af det moderne
friluftsliv. I første omgang kan inspiration hentes i dette nummer af
Tribune.
God læselyst.

Torben Frølich
Direktør, Lokale og Anlægsfonden
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Gymnastikhallen
der lader lyset tale
Arkitektur I Gyngemosehallen i Gladsaxe er et sjældent eksempel på, hvordan en moderne idrætshal kan bygges til gymnastik og ikke til boldspil. Det
giver muligheder for at gentænke idrættens arkitektur og skabe helt nye og
smukke løsninger i arkitekturen til krop og bevægelse.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Arkitekt Thomas Tulinius lader sig overvælde af indtryk. Omkring ham løber, hopper og springer børn og unge, mens forældre
har sat sig ved borde, på gulve og i åbninger i murene mellem
caféområdet og det store bevægelsesareal. Sammen med de andre
arkitekter fra BBP var Thomas Tulinius med til at udfærdige det
materiale, der vandt arkitektkonkurrencen om en ny gymnastikhal i Gladsaxe uden for København. Efterfølgende arbejdede han
med projektet som sagsarkitekt. Et projekt, der mundede ud i en
idrætshal med et stort åbent gymnastikområde omgivet af seks
huse med mindre sale, fitnessrum, kontorer og en stor fritidsklub.
Det hele er overdækket af et tag, der hviler på synlige betonbjælker
og et vinduesbånd, der løber hele vejen rundt under taget.
Gyngemosehallen er en af de særlige opgaver. Det er tydeligt i det
smil, der bevæger sig op til øjnene, mens arkitekten ser på gymnasterne. På forældrene, der hygger sig sammen, læser eller arbejder
på deres bærbare computere. Opdager, at der også er fyldt med
bevægelse inde i de mindre rum i husene, der har vinduer ud

mod gymnastikområdet. Fritidsklubben kan man også kigge lige
ind i, og også her er der fyldt med liv. Der sker noget overalt, hvor
han ser hen. Men mere end noget andet ser han lyset.
Det er ikke første gang, han er i hallen. Men under de mange
besøg i løbet af byggefasen var han alt for optaget af at overveje
de kompromiser, som enhver arkitekt, bygherre og entreprenør
skal nå frem til, når en tegning skal blive til færdigt byggeri. Det
er den del af processen, hvor alle arkitekter spørger sig selv, om
skitsernes idéer virker, og om de kommer stærkt nok til udtryk i
det endelige byggeri.
I Et stærkt koncentrat af lys kommer ind i hallen
og vækker smil i vinterslidte ansigter I

Selv på en træt og grå forårsdag med regn i luften er lyset inde
i Gyngemosehallen overrumplende. Går man ind ad dørene på
sådan en dag, føles det, som om solen pludselig skinner mere end
7
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den gjorde uden for. Et stærkt koncentrat af lys kommer ind
i hallen og vækker smil i vinterslidte ansigter.
”Lyset gør et stort indtryk på alle, når de kommer ind i hallen. Det er jo noget af det, arkitektur handler om,” siger
Thomas Tulinius med varme i stemmen og glemmer at fortsætte forklaringen om lys og arkitektur.
Han er blevet opmærksom på den måde, hallen er blevet taget
i brug på. Fitnessfyren i blå Adidastrøje med håndklæde om
skuldrene, der kan følge med i gymnastikken oppe fra sin
plads på kondicyklen. De adrætte unge piger, der danser i
yogasalen, og de lidt mere velovervejede ældre kvinder, der
går til zumba i den anden sal. Alle kan se hinanden og følge
med i, hvad de andre af Gyngemosehallens brugere laver.
”Alle mulige mennesker kan komme her og bruge stedet.
Det er ikke en hal med en monokultur. Her er også plads til
stavgængernes kaffeklub i mødelokalet.”
Arkitekten stopper op igen. Smilet bliver endnu større, og
erkendelsen når helt op i de blå øjne. Det virker! Idéerne,
kreativiteten, de lange timer på kontoret, spændingen, kompromiserne i etableringsfasen. Det virkede.
”Huset summer af liv og gang i den. Vi har arbejdet med
det her princip om byfælleden, som vi første gang gjorde det
med Frederik IX Hallen i København. Dengang tænkte vi
det ud fra idéen om antikkens Olympia, hvor fællesrum til
aktivitet og fysisk udfoldelse var omgivet af nicher til samtale
og filosofi. Siden udviklede Lokale og Anlægsfonden idéen
om den indre byfælled ud fra et nordisk perspektiv med udspring i fælleden som stedet, hvor folk kunne samles, spise,
drikke og danse, og også her kunne man så trække ud mellem træerne i periferien. Korsgadehallen, som vi tegnede til

Nørrebro, er et godt eksempel på det tankesæt. I Gyngemosehallen har vi skabt et mere urbant rum ude i forstaden,
hvor de hårde betonoverflader og urbane kvaliteter skaber
en form for overdækket byrum med byens puls.”
I Lyset falder ind under loftet, over de seks huse
under taget og sætter dem i silhuet I

Thomas Tulinius peger mod loftsbjælker, nikker mod vinduespartier og forklarer med begejstring. Forklarer, hvordan
de sekundære bifunktioner som fx omklædningsrum og
kontorer i andre idrætshaller virker påklistrede i forhold til
idrætsbanen, mens de her er samlet i de seks huse på to etager, der er lagt rundt om et ”uderum”, som er selve hallens
aktivitetsrum. På den måde nedbrydes grænserne mellem
inde og ude. Forklarer, at han og de andre arkitekter ikke
har opfundet nye funktioner eller en ny type idrætshal. De
har bare organiseret indholdet anderledes. Forklarer, hvordan
arkitekterne holdt fast i udfordringen med at få bevægelserne
i betonbjælkerne til at gå op med placeringen af et bånd af
vinduer under loftet. Han peger igen og henleder opmærksomheden på, at lyset falder ind under loftet, over de seks
huse under taget og sætter dem i silhuet.
”Bygningen er meget stilfærdig udvendig og tilpasset omgivelserne, men gemmer på en rummelig overraskelse, når man
træder ind hallen og oplever det store lyse rum. Virkemidlerne indvendig er også få og stilfærdige. Herinde lader vi lyset
tale og selvfølgelig brugernes aktiviteter,” lyder det, mens han
hjemmevant bevæger sig op ad trapper, hen ad gange og over
de markante broer mellem husene under taget.
Vi er tilbage ved lyset i bygningen. Gymnasterne fra Gladsaxe
IF har aldrig oplevet et lys magen til dette i de sportshaller
og idrætssale, hvor de tidligere kom. Men der er et element
9
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yderligere. Et, der ikke kan ses. Lyden. Selv om næsten hele
gymnastikafdelingen kan være aktiv samtidig, så er lyden og
akustikken god. Instruktørerne får deres beskeder igennem. De
venskabelige drillerier forsvinder ikke i støj. Heller ikke selv om
alle kan tilslutte deres egne iPods til forskellige diskret placerede lydanlæg i gymnastikområdet, fitnessrummet og i salene.
I Mens nogle af landets bedste springgymnaster
flyver i flere meters højde, tumler små fireårige
drenge rundt på det bløde grå gulv I

Thomas Tulinius stopper på en af de tre hvide broer. Den
mellem hus A og F. Herfra føles det som om springgymnasterne kommer flyvende forbi, når de øver deres serier. På den
anden side af broen er der tumleområde med et fjedrende
gulv. Mens nogle af landets bedste springgymnaster flyver i
flere meters højde, tumler små fireårige drenge rundt på det
bløde grå gulv kun få meter fra de flyvende mænds udfoldelser. Arkitekten kigger på de små og store mænds aktiviteter på
begge sider af broen. Hans tanker bevæger sig hen til nogle af
arkitekturens mindre, men afgørende detaljer.
”Når jeg står heroppe på broen, så er jeg glad for, at udtrykket herinde blev så neutralt. Vi insisterede på, at madrasserne
skulle være grå og sorte, så de passer til betonen og det lyse
trægulv. Tænk hvis måtterne var de almindelige blå og røde
og konkurrerede med alle farverne på gymnasternes tøj. Det
var faktisk noget vi prioriterede ret højt, det med farverne på
madrasserne. De forskellige rum og sale har også kun fået deres egen identitet ved at have forskellige gulvfarver. Det ville
være for rodet, hvis de alle skulle have deres egen mere fremtrædende identitet.”
I Den stærke arkitektoniske idé kan tåle mødet
med virkeligheden I

kunstens verden til at lade lyse og mørke felter og vinduespartier i hallens ydre blive ”mimet” og videreført til den indvendige oplevelse for at nedbryde grænsen mellem ude og inde. På
den måde er Gyngemosehallen blevet et arkitektonisk værk.
En komposition med inspiration i kunst og bevægelse, som
har sat plads til idræt og leg i et helt særligt lys.
”En arkitektonisk idé er aldrig smukkere end, når den er på
idéstadiet. Og så møder man virkeligheden og er nødt til at gå
på kompromis med nogle ting og kæmpe for nogle andre. Når
man lige har ”afleveret et hus”, har man som arkitekt særligt
øje for kompromiserne. Men i dag med alle de aktive børn og
unge, med lyset og lyden, der kan jeg se, at folk får en oplevelse ekstra, når de kommer herind. Det er en oplevelse, der
er skabt af arkitekturen, og som viser, at den stærke arkitektoniske idé kan tåle mødet med virkeligheden,” konkluderer
Thomas Tulinius.

Arkitekt Thomas Tulinius
fra BBP Arkitekter.

Gyngemosehallen
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

60 mio. kr.
7 mio. kr.
3.200 m²
Gladsaxe Kommune
BBP Arkitekter

Forklaringerne om tankerne bag Gyngemosehallen springer
igen på en større klinge. Om at der blev fundet inspiration fra
11

Vi maler byen
i alle farver
Tema I Danskerne vil gerne være ude i den frie luft. De vil også gerne være aktive.
Ikke mindst i byerne. Den udvikling vil Fonden gerne støtte og bidrage til.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef

Da undersøgelsen af befolkningens idrætsvaner 2007
(Idrættens Analyseinstitut 2008) blev præsenteret,
stod i hvert fald ét resultat krystalklart: idrætsudøvelse under åben himmel var og er et hit – ikke mindst
blandt voksne. Og en nyere undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, ”Motionsløbere i Danmark”, fra
2012 bekræfter dette billede. Den moderne løber foretrækker ikke løbebåndet, men skov og marker, og også
parker og grønne områder er højt på hitlisten.
Fonden har igennem årene støttet udendørsprojekter
både til lands, til vands og i luften, selvom det sidste
har været af et begrænset omfang! Med indsatsområdet ”Aktivt udeliv” signalerer Fonden en vilje til at
arbejde bredt med at udvikle nyskabende rammer til
gavn for fritidslivet udendørs. Det gælder ikke mindst
i byen, som i dag er langt fra industrikulturens grå nu12

ancer. I en moderne, levende by er hele farvepaletten
i brug. Mens byplanlæggerne i nogen grad kan slå de
overordnede streger, gives der ikke et dækkende billede, hvis ikke også dagligbrugerne og deres kruseduller
er med. Det må der tages højde for i byens udvikling.
I Vi kan i stedet anskue byen som et
hele eller en arena for udfoldelse I

Når begrebet ”aktivt udeliv” kobles med indsatser i
byen, signaleres det samtidig, at vi i dag kan se byen
som andet og mere end sektorer såsom boliger, infrastrukturer, industri, indkøbscentre og rekreative områder. Vi kan i stedet anskue byen som et hele eller
en arena for udfoldelse. Dermed er vi udover det synspunkt, at byen er noget, man skal væk fra, når der skal
rekreeres, oplades og styrkes. At se byen som et poten-

ByNaturrum 2012
Lokale og Anlægsfonden ønsker sammen med
Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Feriefond at
udvikle et eller flere projekter under overskriften
”ByNaturrum 2012”.
Et ByNaturrum er et sted, hvor bybefolkningen
inspireres til at få øje på naturen i byen og få
lyst til at opsøge naturoplevelser andre steder.
Det skal være gratis at benytte, kunne
modstå slid og hærværk samt være
et støttepunkt for forskellige
aktiviteter.
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tiale for udfoldelse frem for en begrænsning har naturligvis en
historisk dimension. Industrikulturen affødte bytætte fabrikker,
ja, fabrikker og arbejdspladser centralt helt inde i byen. Tætte
boligbebyggelser spredte sig ud over voldene. Byen blev anskuet
som forurenet, beskidt og usund. I dag er fabrikkerne ofte rømmet, og byen kan i stedet tilbyde rekreative rum, hvor der før var
industri. De gamle havne omdannes til attraktive fritidsrammer
med faciliteter, der både skaber aktiviteter og æstetiske penselstrøg til byens maleri. Og byens brugere og beboere er ikke blot
modtagere af byen som en fast struktur, en færdig pakke. De er
– ved at foretage helt dagligdags aktiviteter, tage smutveje og gøre
ophold – konstant med til at skabe byen i en dynamisk collage.

I iveren efter at skabe rum for aktivitet og liv må vi hele tiden
spørge: For hvem? Og hvem kommer ikke med? Det er vigtigt,
at vi planlægger og bygger til fællesskabets byliv frem for bylivets
fællesskab: At vi fastholder og udbygger byens rummelighed for
de mange på tværs af køn, alder og sociale grupperinger og ikke
kun skaber rum for dem, som allerede er der og kan afkode de
nye faciliteter og anvendelsen af dem. For det andet handler det
om forståelsen for, hvornår en by bliver til en by til udeliv – og
til en god en af slagsen. Overordnet byplanlægning er selv sagt
en god ramme for udfoldelserne, men vi må også se på den daglige anvendelse og lære af dem, der bruger byen.
I Muligheder i de konkrete, fysiske rum I

I Plads til nye former for motion, leg og bevægelse I

Én af farverne heri er grøn. Byens parker er nemlig ikke længere
blot rammer for promenade, udflugt og hundeluftning. De er
virkelig blevet til aktivitets-, møde- og opholdssteder til både hverdag og fest. Søndermarken på Frederiksberg og Fælledparken
i København er eksempler på folkeparker, hvor man gennem nytænkning på den ene side har fastholdt den historiske ramme og
på den anden side har lagt et moderne snit ind, der giver plads
til nye former for motion, leg og bevægelse. Men det er ikke kun
de traditionelle parker, der trækker folk til med både tilbud om
åndehul, aktivitetssted og ramme for specifikke træningsformer
som ”parkrun” og ”outdoorfitness”, hvor man samles og løber
eller træner styrke. Med inspiration fra bl.a. Berlin og Barcelona
oprettes der nye parker, som understøtter det, vi ved fra undersøgelser: At grønne områder i nærmiljøet giver trivsel og lyst til
aktivitet på tværs af alder og køn. Og ganske langsomt er myndighederne begyndt at få øjnene op for de muligheder, der ligger
i at koble nødvendige investeringer i fx tekniske regnvandsanlæg
til grønne, offentlige områder med mulighed for rekreation og
aktivitet.
Er det hele nu et skønmaleri, gjort en forårsdag med et penselstrøg? Nej, vi er kommet et stykke, men der er stadig store
potentialer og mange refleksioner at gøre sig, hvis vi træder et
skridt tilbage og fastfryser billedet af byens rum for et øjeblik.
Én af udfordringerne er at udbygge den demokratiske tilgang til
planlægningen og den konkrete udformning af pladser, havne,
torve og parker. Det skal forstås på to måder. Den ene baserer sig
på en særlig forståelse af byen som et fælles og demokratisk rum.

Det er dette forhold, som den franske filosof Michel de Certeau
peger på ud fra en analytisk vinkel. Her skelner han mellem strategi, som vi kan oversætte med byplanlægning, og så taktik, der
betegner den enkeltes bevægelser og benyttelse eller afvisning af
muligheder i de konkrete, fysiske rum. Hans pointe er, at vi kun
i ringe grad har lært at læse taktikken, se de menneskeskabte
”stier” og tyde de rum, der opstår i hverdagens brug. Man behøver nu ikke kun at gå til de franske filosoffer. Den danske
kunstner Kenneth A. Balfelt arbejder med problemstillingen på
en helt jordnær måde. Ud fra en forestilling om, at de menne
sker, der til dagligt mødes på bænke og andre steder for at drikke
øl sammen, nok har temmelig meget forstand på byens rum,
skaber han værker og installationer i samspil med brugerne.
Sammen med Vesterbro Lokaludvalg, arkitekt Charlotte Vad og
Spektrum Arkitekter udviklede han idéen om at bygge Københavns længste bybænk (45 meter) i hundelufterparken på Enghave Plads. Pladsens brugere blev inddraget i hele processen lige
fra tegnebrættets kruseduller til selve konstruktionen. Dialogen
var ikke en pligt, men en metode.
I Hermed er farveskalaens muligheder ikke udtømt I

Fonden vil gerne være med til at male byen grøn, men hermed
er farveskalaens muligheder ikke udtømt. De frigivne havneområder med rent badevand bidrager med de blå nuancer, kunststofunderlaget til boldspil og leg med de røde og den finkornede
asfalt, gruset og fliserne til rulleskøjter og skateboards fuldender
med paletten af jordfarver. Som et maleri af Asger Jorn, hvor
man hver dag får øje på nye figurer, nye farver og former.
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Stil, styrke o
i Søndermar
Hver eftermiddag skyder kulørte glimt fra løbesko og træningstøj mellem grenene på
træer og buske i Søndermarken. De aktive bymennesker strømmer ud på stierne for at
holde formen, mens børn og bedsteforældre tager hinanden i hænderne og går hjemad
efter et par timer på parkens aktivitetspladser.
Parken er et populært område at løbetræne i for de velklædte motionister, og med projektet ”Liv & Lys i Søndermarken” er der kommet endnu mere stil over løbeturene. Der
er kommet oplyste løbestier med indbygget harefunktion, hvor lys i farver, der passer
godt til løbernes påklædning, kan indstilles til at flytte sig fra lampe til lampe, så det på
forhånd lagte tempo fastholdes. På standere to forskellige steder i parken kan løberne
indstille harens tid til 3,4,5,6,7 eller 12 minutter per kilometer. Hvert interval har sin
egen farve, som løberne kan holde trit med på lamperne langs den 2,5 kilometer lange
rute.
I To aktivitetspladser, hvor voksne kan styrketræne, og børn kan lege I

Som supplement til løbetræningen er der samtidig opført to aktivitetspladser, hvor voksne kan styrketræne, og børn kan lege. Kombinationen af mulighederne på de to pladser
16

g spejdere
ken

Tema I I Søndermarken på Frederiksberg er traditionelle
motionsformer smeltet sammen med den teknologiske
udvikling, og byspejderne i parken får nye faciliteter, der
også kommer andre af parkens brugere til gode.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

har vist at være en stor succes, hvor små og store kan være aktive på samme sted, uden
at komme i vejen for hinanden.
Lokale og Anlægsfonden har været involveret i flere projekter, hvor lysløjper – som løbestier med interaktive lamper kaldes – bliver brugt som motivationsfaktor og tryghedsskaber for løbere. Søndermarken er det første projekt i et historisk parkområde, hvor der
er blevet gjort plads til moderne aktiviteter. Udviklingen er sket sammen med Styrelsen
for Slotte og Kulturejendomme, der er ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af
Søndermarken. Den interaktive løbesti og de andre aktivitetstiltag i Søndermarken, der
også rummer en scene til dans og musik, er udviklet i samarbejde med tekniske eksperter
og GHB Landskabsarkitekter og med støtte fra Nordea-fonden og Frederiksberg Kommune.
I Harefunktionen motiverer til at gøre mere ud af løbeturen I

Thomas Bolbroe begyndte at bruge Søndermarken til nogle af sine løbeture efter, at den
nye lysløjpe åbnede i december sidste år. Han bor nogle kilometer væk på Nørrebro, og
det er derfor mere oplagt at tage en løbetur på grusstierne omkring de fire søer mellem
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brokvartererne og den indre by, men han er blevet glad for lysløjpen
og den bynære natur i Søndermarken.
”Harefunktionen motiverer til at gøre mere ud af løbeturen. Man løber ikke bare afsted, men kan bruge funktionen til at holde tempoet.
Første gang jeg trykkede på knappen på standeren, kunne jeg sætte
en tid og hastighed, som jeg holdt halvvejs gennem ruten. Nu kan
jeg nå hele ruten rundt i den hastighed. Måske kan jeg nå to gange
rundt i den hastighed inden vinter. På den måde er det en god måde
at blive motiveret til løbetræningen. Men det er jo også en hel lille
naturoplevelse at løbe i det kuperede terræn herinde i stedet for ude
i byen,” siger Thomas Bolbroe.
Mange løbere vil gerne styrketræne, men orker ikke at bruge tid indendørs i fitnesscentre. Derfor er de glade for alternative muligheder
for at bygge muskler ovenpå kondien, som Søndermarken nu byder
på. Brian Schott er en af dem.
”Jeg er et udemenneske. Det tiltaler mig ikke at være inde i et fitness
center for at løfte vægte. Derfor er det genialt for mig med de to nye
aktivitetspladser, hvor jeg kan arbejde med at løfte min egen kropsvægt. Det har altid været min træningsmetode, og jeg kan variere
træningen med mange forskellige øvelser på de to pladser. Og så skal
man jo ikke betale kontingent!,” smiler Brian Schott.
I Gruppen af byspejdere vokset i de senere år I

Det er ikke alene faciliteter til løb og styrketræning, som Lokale og
Anlægsfonden er med til at tilføje det store bynaturområde mellem
Zoologisk Have og det gamle Carlsbergbyggeri.
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En DDS-spejdergruppe har i mange år holdt til i to efterhånden meget udslidte hytter i udkanten af parken. Trods de dårlige lokaleforhold er gruppen af byspejdere vokset i de senere år. Derfor henvendte
spejderne sig til Fonden for at få ekspertise og støtte til et nyt tilholdssted. Det er vigtigt for Fonden, at spejderhytter tænkes og udformes
som egentlige friluftsbyggerier, der kommer flere brugergrupper til

gode, så bygningerne ikke står tomme på de dage og aftener, hvor
der ikke er spejderaktiviteter.
Tankegangen passede godt til Det Danske Spejderkorps’ Søndermark Gruppe, der gerne så en større integration mellem byspejderne og løbere og fx rollespillere, som der også er mange af i
Søndermarken.
Spejdernes version af aktivt udeliv kommer fortrinsvis til at foregå
i en delvist overdækket basecamp mellem to nye bygninger. I den
ene bygning vil løbere, rollespillere og andre brugere af Søndermarken kunne benytte omklædningsrummene før og efter træning og leg. I den anden bygning kan forsamlingsrum også bruges til yoga og gymnastik for foreninger og aftenskoler. Omkring
spejderhytten etableres en ny lege- og aktivitetsplads, der føjer sig
til de to eksisterende pladser. Her bliver der også anlagt en åben
grillplads, hvilket ellers ikke er tilladt noget sted i Søndermarken.

”Søndermarken er blevet et moderne åndehul, der rummer gode
eksempler på faciliteter til det aktive udeliv i byen. Det er vigtigt
for Fonden at vise, hvordan nytænkning af noget så simpelt som
belysning kan være med til at ændre brugen af et grønt område.
Samtidig er det utroligt glædeligt at opleve, hvordan børn og voksne med forskellige interesser for motion, løb og leg kan bruge de
samme faciliteter til deres aktiviteter, hvad enten det er på aktivitetspladserne eller i spejdernes nye friluftshytte.”

Spejderhytte i Søndermarken
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

9 mio. kr.
2 mio. kr.
386 m²
DDS Søndermark
Gruppe
Sophus Søbye Arkitekter

I Søndermarken er blevet et moderne åndehul I

Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, glæder sig
over de to bredt orienterede projekter, der fremstår som gode eksempler på det aktive udeliv, som nutidens indbyggere i storbyerne ønsker sig.

Liv & Lys i Søndermarken
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

13, 5 mio. kr.
3 mio. kr.
320.000 m²
Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme
GHB Landskabsarkitekter
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Fire bud på aktive
Tema I En aktiv bypark kan formes på mange forskellige måder. Mulighederne er mange, og det
samme er de omgivelser, som byparker skal indpasse i. Her er fire bud på, hvordan det kan gøres,
eller allerede er gjort, i Helsingør, Assens, København og Roskilde.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Rabalder Parken
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

12, 840 mio. kr.
2,570 mio. kr.
40.000 m²
Roskilde Kommune
Nordarch

Teknisk anlæg i ny bydel:

Rabalder Parken i Roskilde
De store mængder regn, der ofte skyller hen over landet, tvinger kommunerne til at øge kapaciteten til opsamling af regnvand. Sådan er det også i
Roskilde Kommune, hvor der opføres et nyt teknisk anlæg med kanaler til
regnvandsopsamling ved en ny bydel. Placeringen ved både boliger, erhverv
og uddannelsesinstitutioner inspirerede til at etablere en ny bypark i og omkring det ellers så kedelige tekniske ”pligtbyggeri”.
Da de tunge og pludselige regnskyl kun opstår få gange om året, kan det tekniske anlæg også fungere som et rekreativt område, hvor kanalerne bruges
til aktiviteter, når det ikke regner voldsomt. Vandafledningen sker i åbne
kanaler og bassiner, der i forskelligt omfang vil være tørlagt det meste af
året. De åbne og tørre forløb bliver udnyttet til baner og bowls for skatere,
rulleskøjteløbere og cyklister.
Men Rabalder Parken, som området ved den nye Musicon-bydel kaldes, bliver også et samlingssted for dem, der ikke har hjul under fødderne. Overskudsjord fra anlægsarbejdet bliver udnyttet til at skabe bakker, der etablerer
opholdsområder, som er oplagte til en picnic. Der kommer en rutsjebane,
nedgravede trampoliner, vandlegeplads og hængekøjer og på den mådes skabes et lokalt samlingssted i en helt ny bydel ud af et nødvendigt teknisk anlæg.
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byparker
Multiparken i Helsingør
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

20,2 mio. kr.
4 mio. kr.
11.700 m²
Helsingør Kommune
Markus Wassberg
og Ebbe Lykke

Beton og boligbyggeri:

Multiparken i Helsingør
Ved boligbyggeriet Vapnagård i Helsingør er der anlagt en multipark med udspring i
streetkulturens æstetik med beton, asfalt og metalrør, der i denne sammenhæng bliver
en smuk baggrund for de på samme tid elegante og afslappede, bløde og stærke bevægelser, som parkourfolk og skatere udfører.
Multiparken tiltrækker både de lokale beboere, indbyggerne fra resten af Helsingør og
skatere fra hele Nordeuropa. Den lokale tiltrækningskraft skyldes ikke mindst, at multiparken er meget mere end et anlæg til skatere og parkourudøvere. Der er overdækket
bane til boldspil, lege- og motorikområde, hvor lidt mindre voldsomme aktiviteter kan
foregå samt en overdækket scene, hvor både nybegyndere, mere øvede og professionelle
musikere, dansere og skuespillere kan optræde.
Dem, der helst kigger på andres aktiviteter, samles også i Multiparken. Området på i alt
11.700 m² er nemlig udstyret med en række mindre opholdszoner og nicher, hvor der er
gode muligheder for en picnic på varme sommerdage og grillaftener på faste grillpladser.
Den lokale fritidsinstitution Villa Fem er ansvarlig for driften af multiparken, hvilket
medvirker til at sikre de mest lokale brugeres forankring og brug af stedet. Brugere har
det dog ikke skortet på siden åbningen af multiparken, der trods det stærke streetudtryk
formår at samle børn, unge, voksne og ældre omkring aktiviteter og rekreativt ophold.
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Den gamle folkepark:

Modernisering af
Fælledparken
Fælledparken i København har hvert år 11 mio. besøgende.
Fælledparken er rig på store historiske oplevelser og begiven
heder indenfor idræt, politik og folkelige fester. Alle i hoved
staden – og mange, der bor andre steder - kan en historie
om dengang de var til 1. maj, til fodboldlandskamp inde i
Parken eller til pinsekarneval.
Men som med alt andet blev også dette område slidt med
årene og begyndte at virke utidssvarende. Da 100 års jubilæet for Fælledparken i 2011 nærmede sig, blev Lokale og
Anlægsfonden derfor bedt om forslag til en modernisering
af det 580.000 m² store grønne friluftshjerte i midten af
København.
Fonden medvirkede til at udvikle Fælledparken på baggrund
af den mulighed for gratis rådgivning, som alle projekter
kan bede om, men da A. P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal efterfølgende
valgte at støtte moderniseringen af Fælledparken med 152
mio. kr. af de ca. 190 mio. kr., som projektet koster, var det
ikke relevant for Fonden også at medvirke til den økonomiske støtte til projektet.
Den gamle folkepark er vakt til live igen med helt nye tiltag
og ved at reintroducere gamle traditioner. Et stort dansegulv vækker minder om svundne tiders sommermødesteder.
Kunstgræsbaner sikrer, at fodboldsæsonen er forlænget til
hele året rundt. Et nyt skateanlæg trækker skatere fra hele
byen, og de mange foreningers medlemmer har fået mulighed for at klæde om i et nyt fælles klubhus i stedet for at
møde frem i træningstøj og tage svedige og kolde hjem igen.
Dertil kommer oplyste løberuter, interaktiv legeplads, aktivitetspladser til udendørs styrketræning og nye, rekreative
grønne områder og vandanlæg til stille rekreativt ophold.
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Lukket industriområde:
Pulsen i Assens
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

22 mio. kr.
3,2 mio. kr.
30.000 m²
Assens Kommune
Keinicke & Overgaard

Sukkergrunden i Assens
Gamle fundamenter, betonelementer og siloer er blevet til en 30.000 m² stor aktivitetspark på Daniscos tid
ligere fabriksgrund i Assens. Da Assens Sukkerfabrik lukkede ved udgangen af 2006, efterlod det et tomt areal
svarende til en tredjedel af den fynske bys størrelse.
Det gav Assens Kommune og borgerne en sjælden mulighed for at udvikle enorm ændring af byens udseende,
fritidsprofil og tilbud til idræt, kultur og fritid. Hele 20 hektar (200.000 m²) nær havnen og byens centrum
blev tilgængeligt for en unik byudvikling, der bl.a. kom til at rumme en ny aktivitetspark.
Aktivitetsparken er anlagt, så den respekterer og udnytter det industrielle islæt, som Sukkergrunden stadig
byder på. Projektet er delt i tre dele. Et primært bevægelsesstrøg, der med mulighed for at gå, løbe eller cykle
igennem området deler projektet i en østlig og en vestlig side. I den østlige side finder man et grønt område
med skov og græs, hvor man både kan slappe af og dyrke boldspil. I den vestlige side er der etableret bevægelseslandskaber og en legeplads og en bypark, der er rammen om udendørs koncerter, dans og filmforevisninger.
Området er tilgængeligt døgnet rundt og fremstår også tiltrækkende om aftenen på grund af den gennemtænkte belysning, hvor kunstigt lys spiller sammen med bevægelsesstrøgets stærke røde farve og de orange
felter, der er indfarvet i asfalten.
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Vandsport midt
i en storby
Tema I Snart bliver det muligt at dyrke kajakpolo og andre vandaktiviteter ved
Kalvebod Brygge i den sydlige del af Københavns Havn. For dem, der helst vil
være tørskoede, bliver det muligt at tage en løbetur på vandet.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Fonden har medvirket i udviklingen af et projekt, der er meget mere end en
havnepromenade for adstadige spadsereture med en isvaffel i hånden. Det skal
der også være plads til på varme sommerdage, men med det 400 meter lange
promenadeprojekt ”Kalvebod Bølge” får alle i København nem adgang til mere
sportslige aktiviteter helt nede på vandet. Kalvebod Bølge gør det muligt at
dyrke kajakpolo og muntre sig på en kajakrutsjebane i bassiner placeret kun to
kilometer fra Rådhuspladsen. For de mange løbere langs havnefronten bliver
det også en yderligere attraktion at kunne benytte træbølgen helt nede ved
vandspejlet.
I Stærkt forandret siden årtusindeskiftet I

Hovedstadens havnefront er blevet stærkt forandret siden årtusindeskiftet.
Men området omkring Kalvebod Brygge er stadig et kedeligt og tomt sted, hvor
der ikke er nogen god grund til at opholde sig. Byggestøjen summer stadig
mange andre steder i havneområdet, men inden længe vil lyden af entreprenørenes anlægsmaskiner også slå imod facaderne på bygninger som det store
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Hotel Marriott og ”Krystallen”, der er Nykredits nye hovedsæde på Kalvebod
Brygge, når Kalvebod Bølge anlægges.
Den sydlige del af havnefronten er den del, der har været igennem de største
forandringer og udviklingstiltag, siden det i 1999 blev besluttet at gøre havneområdet attraktivt med nye boliger, store erhvervsbyggerier og fri adgang til
aktiviteter og rekreative ophold langs vandet. I den forbindelse var Lokale og
Anlægsfonden med til at udvikle og opføre havnebadet på Islands Brygge, der
er blevet en stor succes og en sommertradition for titusinder af københavnere.
Men på den modsatte vestlige kaj skete der ikke rigtig noget. Store dominerende bygninger blev opført, men udearealerne var ikke tænkt til aktiviteter
og længerevarende rekreative ophold, hvilket vakte kritik fra københavnere,
der ønskede flere muligheder for at dyrke det aktive udeliv i byens nye havneområde. For at sikre inspiration til hvordan Kalvebod Brygge kunne blive et
tiltrækkende sted for indbyggerne, blev Lokale og Anlægsfonden bedt om at gå
med i udviklingen af projektet.

Kalvebod Bølge
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekter

34 mio. kr.
3 mio. kr.
6.000 m²
Københavns Kommune
JDS Architects og
Klar Arkitekter

I Oplagt at flytte aktiviteterne ud i selve havnen I

Kalvebod Brygge ligger i skygge i de sene dagtimer og tidlige aftentimer. Derfor fandt Københavns Kommune sammen med
Fonden og arkitekterne, at det var oplagt at flytte aktiviteterne
ud i selve havnen, hvor der er lys. Det gav også inspirationen til
at tegne promenaden som en bølge, hvor både promenadens
overflader og underflader kan udnyttes til aktiviteter. Det gør det
muligt også at inddrage klatring og parkour i aktivitetsmulighederne som supplement til kajak og løb.
”Vandaktiviteter og særlige løberuter står højt på listen over storbyborgernes ønsker til udeliv i storbyerne. Kalvebod Bølge er et
enestående nyt og attraktivt bud på, hvordan man kan imødekomme borgernes ønsker om faciliteter til storbyens aktive udeliv og ønskerne om at bevæge sig på og ved vandet,” siger Torben
Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Marias Plads
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekter
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17 mio. kr.
3 mio. kr.
14.000 m²
Vejle Kommune
Bascon/Metopos
og Ravn Arkitektur

Parkeringsplads
bliver til ny bypark
Tema I I Vejle bliver en parkeringsplads midt i byen snart forvandlet til et centralt byrum med
muligheder for gadeidræt, musik og teater samt mødesteder, hvor man bare kan slappe af.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Når der skal anlægges nye urbane områder til aktiviteter og rekreative ophold,
tænkes der oftest i at forbedre eksisterende grønne områder eller udnytte pladsen
i nye bydele eller lukkede industriområder. I Vejle er der tænkt anderledes. Midt i
byen ligger en stor parkeringsplads ved siden af et glemt grønt område. Et tomt og
intetsigende sted i byen. Samtidig er det dog et sted, hvor mange unge mennesker
kommer forbi på deres vej mellem Vejles centrum, forskellige uddannelsesinstitutioner og togstationen. Det er derfor oplagt at forvandle netop dette sted – Marias
Plads – til en ny bypark med muligheder for både gadeidræt, kultur og ophold.
I En spændende bevægelses- og kulturplads, der giver et
byområde helt ny værdi I

Lokale og Anlægsfonden har i en årrække arbejdet med mulighederne i at udnytte parkeringspladser og ”kolde” byområder til mere aktive og rekreative formål.
Derfor blev Fonden tidligt involveret i udviklingen af projektet.
Med kombinationen af rå gadeidræt og mere bløde aktiviteter og kulturtiltag er
det håbet at skabe en plads, der bliver et interessant sted at samles for begge køn.
”Marias Plads viser, hvordan man kan omdanne et aktivitetstomt sted til en
urban bevægelses- og kulturplads, der giver et byområde helt ny værdi. Det er

samtidig et flot eksempel på, at der tages hensyn til piger og kvinders ønsker til et
aktivitetsområde, og at der inddrages kulturaktiviteter i højere grad, hvilket ofte
bliver glemt, når der skal anlægges nye aktivitetspladser,” siger Torben Frølich,
direktør i Lokale og Anlægsfonden, om projektet i Vejle.
I På den tidligere parkeringsplads bliver der anlagt en
forsænket aktivitetsflade I

Den nye Marias Plads bliver delt i to områder med forskellige aktivitetsmuligheder. På den tidligere parkeringsplads bliver der anlagt en forsænket aktivitetsflade til boldspil, rulleskøjteløb, skatere og parkour. Om vinteren kan aktivitetsfladen bruges som skøjtebane. Aktivitetsfladen får en organisk udformning, der
skaber plateauer, der vil fungere som opholdssteder.
I det grønne område, der er kendt som Amtsmandens Have, bliver der etableret et overdækket kultursted. Under overdækningen etableres et aflukket rum
med scene, siddepladser og lysanlæg i loftet. De mere fysiske aktiviteter kan også
foregå inde i kulturstedet – under overdækningen – når vejret er vådt og koldt.
Overdækningen bliver den arkitektoniske perle på Marias Plads. Den bliver et
af de første eksempler på, hvordan en overdækning til forskellige aktiviteter også
kan være et element, der forskønner det æstetiske indtryk af et byområde.
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Motorik I Fonden har i samarbejde
med DGI udviklet nye bud på, hvordan
forældede og nedslidte gymnastiksale kan ændres til fantasifulde og
inspirerende motoriklandskaber.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef
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Fra gymnastiksal
til fantasifuldt
motoriklandskab
De fleste af os kan nok genkalde os lugten af vores gamle gymnastiksal på
skolen. Hvis man kom i flere af salene rundt omkring, kunne man erfare, at
de hver og én lugtede forskelligt, dog med en stor fællesmængde, bestående
af sved, sure måtter og reminiscenserne fra mangfoldige elevers og gymnasters
udfoldelser gennem årene.

stiksalen. Det lille rum på 20x10 meter med ribber, bomme, tove og løse redskaber har sat sig spor i os alle. Men måske er tiden kommet til at skifte spor?

For nogle skoleelever var mødet med gymnastiksalen en sprængfarlig cocktail
af lige dele pligt, rædsel og indelukkethed. For andre et kærkommen miks af
kropslig udfoldelse, glæde og løssluppenhed. For foreningsgymnasterne om
aftenen en skønsom blanding af lyst, oplevelse af progression i springene og
følelse af kropslig overskridelse i den nærmest rituelle smerte ved styrketræningen og smidighedsøvelserne. Alle har vi forskellige oplevelser med gymna-

I Danmark findes et væld af gymnastiksale, ca. 1.800 ligger spredt ud over
hele landet. Interessen for og arbejdet med at få gymnastikken ind i skolen
resulterede i, at gymnastikken i 1814 blev indført i skolerne for både piger og
drenge. Begrundelserne var en blanding mellem de nye oplysningstanker om,
at mennesket skulle dannes i sin helhed og mere håndfaste ønsker om forberedelse til militærindsats. I 1889 udkom Håndbog i Gymnastik med mål

I I 1889 udkom Håndbog i Gymnastik med mål for størrelse og
indretning af gymnastiksale I
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for størrelse og indretning af gymnastiksale, som har været
gældende op til nu. I skoleloven fra 1904 blev det muligt at
søge om tilskud til gymnastiksale. Af Folkeskoleloven i 1939
fremgik det, at der skulle være gymnastiksale på skolerne,
men det var først efter 2. verdenskrig – i 1950’erne – at der
kom gang i byggeriet. Gymnastiksalene var, som nu, baseret
på principperne fra 1899: 20 meter lang, 10 meter bred og
en højde på 6 meter Vinduerne placeret mindst 2,5 meter
oppe, omklædnings- og redskabsrum.
I Den klassiske gymnastiksal kan kritiseres for at
være standardbyggeri I

Den klassiske gymnastiksal kan kritiseres for at være standardbyggeri, som ikke tager udgangspunkt i børnenes legelyst og motoriske potentiale. Den afspejler en vis discipli
nering af kroppen i række og geled. Her er lederen eller
læreren i centrum som igangsætter. Redskaberne skal slæbes
ud af redskabsrummet og sættes tilbage ind i en orden. Ofte
kilde til irritation mellem skole og forening. Den almindelige sal indeholder dog også kvaliteter: Bomme, ribber og
tove er eksempler på en indretning med redskaber, der er
fleksible og fastgjort i rummet på samme tid. Problemet er
blot, at der stort set ikke er blevet udviklet på disse principper i mange år. I stedet har man flere steder renset ud

og fjernet i disse redskaber i stedet for kreativt at adressere
udfordringerne på området. Og fyldt redskabsrummet med
pvc-holdige skumredskaber i stedet. Nye bevægelser, ny viden
og nye pædagogiske tanker er drønet frem. Men gymnastiksalen er ikke fulgt med.
I Gymnastiksalens indre skal gentænkes og de
vertikale muligheder udnyttes I

Fondens vision er at åbne gymnastiksalen, så lyset kan strømme ind og give ind- og udkig samtidig med, at der stadig
gives mere intime arealer til de bløde bevægelsesformer for
voksne. Det skarpe skel mellem inde og ude skal nedbrydes
og afløses af et sammenhængende aktivitetsområde, der også
fungerer som opholds- og mødested. Gymnastiksalens indre
skal gentænkes og de vertikale muligheder udnyttes, så der
skabes nye zoneinddelinger med forskellige motoriske udfordringer. Der skal arbejdes med forskellige møbleringer, som
giver alsidige, varierede bevægelsesmuligheder og giver rummet æstetisk kvalitet. Mange elementer i motoriklandskabet
er inspireret af parkour, men de er designet med leg og motorik for øje, der udfordrer de motoriske grundbevægelser som
at rulle, kravle, krybe, gå, løbe, hoppe, hinke, snurre rundt,
klatre, balancere og svinge. De nye motoriklandskaber skal
fremme oplevelsen af leg, glæde og motorisk lyst.

Se idékatalog og film
Lokale og Anlægsfonden vil gerne i dialog med
potentielle bygherrer og ildsjæle, der er interesserede
i at etablere den nye type gymnastiksale.
Læs mere om projektet ved at downloade idékataloget
”Fra gymnastiksale til motoriklandskaber” på
http://www.loa-fonden.dk/media/51435/
fra%20gymnastiksal%20til%20motoriklandskab.pdf
Se filmen om projektet på Youtube
http://www.youtube.com/
watch?v=PPSFFprFsW8
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Idræt i udsatte
boligområder
Viden I En undersøgelse af idræt i udsatte boligforeninger viser, at der er store
udsving i facilitetsdækningen. Mens idrætsdeltagelsen generelt set er på niveau
med landsgennemsnittet, halter kvinderne og især pigerne bagefter. Fonden vil
gerne bidrage til at ændre dette billede.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef

I Breddeidrætsudvalgets forslagsdel fra 2009 blev Fonden opfordret til i samarbejde med relevante ministerier om at iværksætte en undersøgelse, som skulle skabe klarhed over udbuddet af idræts- og bevægelsesfaciliteter og bevægelsesområder i
udsatte boligområder samt analysere, hvorledes disse forhold
påvirkede idrætsdeltagelsen blandt beboerne.
I Breddeidrætsudvalgets forslagsdel indgik også forslag om en
empirisk undersøgelse, der skulle afdække årsager til og bar32

rierer for manglende idrætsdeltagelse blandt socialt udsatte
og idrætssvage grupper. I samarbejde med Kulturministeriet,
Social- og Integrationsministeriet, Landsbyggefonden og Bikubenfonden igangsatte Lokale- og Anlægsfonden en samlet
undersøgelse.
Undersøgelsen, som blev gennemført af Center for Forskning
i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet og
Metopos/Bascon, foreligger nu i rapportform med tilhørende
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hæfte, som også indbefatter en forslagsdel. Undersøgelsen
omfatter seks boligområder, der i 2009 var med på listen over
udsatte boligområder. Det er Stengårdsvej i Esbjerg, Sundparken i Horsens, Gellerup i Aarhus, Vollsmose i Odense samt
Tingbjerg og Aldersrogade i København.
I Spændende men komplekse resultater I

Undersøgelsen søger 1) at opnå viden om omfanget og karakteren af idræts- og bevægelsesfaciliteter i udsatte boligområde, 2) at opnå viden om, hvordan omfanget og karakteren
af idræts- og bevægelsesfaciliteter påvirker idræts- og bevægelsesaktiviteten blandt beboerne i de udsatte boligområder og
3) at opstille forslag til, hvordan de udsatte boligområder kan
ændres, så idræts- og bevægelsesaktiviteten øges.
En af teserne har været, at deltagelsen var langt lavere i disse
områder sammenlignet med tallet på landsplan. Men undersøgelsen viser faktisk, at 54 % af de adspurgte dyrker idræt
mod 56 % på landsplan (2007-tal). Den relativt høje deltagelse i idræt i de udsatte boligområder dækker over, at disse
områder faktisk samlet set har bedre idræts- og bevægelsesmuligheder end de fleste lokalsamfund.
Mens undersøgelsen altså dementerer en lav idrætsdeltagelse
og en ringe facilitetsdækning, cementerer den desværre en
anden tese, nemlig at kvinderne og pigerne i de udsatte boligområder dyrker langt mindre idræt end på landsplan (kvinder
41 % mod 58 % på landsplan, piger 50 % mod 85 %), og at
socioøkonomiske faktorer har stor betydning for idrætsdeltagelsen.
Ser man på de fysiske rammers betydning, er der også her
flere spændende, men komplekse resultater. Samlet set en
god facilitetsdækning, men undersøgelsen afslører store forskelle mellem boligområderne. De store boligforeninger giver
overvejende de bedste muligheder for idrætsudfoldelse pga.
af stort udbud. Variationen af faciliteter har stor betydning
ligesom afstanden til dem.
Det er dog ikke den geografiske afstand alene, der er afgørende, men den oplevede afstand, dvs. oplevelsen af tilgængelig34

hed og tryghed mv. Endvidere påvises det, at det ikke er størrelsen af de bolignære opholdsarealer, der har betydning, men
derimod funktionerne og kvaliteten i dem, dvs. variation med
inventar og faciliteter, der henvender sig til flere målgrupper.
I Brug for at udvikle faciliteterne mere
målgruppeorienteret I

Fonden har gennem længere tid arbejdet med at sætte fokus
på piger og kvinders muligheder for at dyrke idræt i fysiske
rammer, der matcher behovene. Undersøgelsen bekræfter i
høj grad, at der er brug for dette arbejde – og for at udvikle
faciliteterne mere målgruppeorienteret. Ikke mindst i de udsatte boligområder. Fonden ønsker:
- At indgå i samarbejder med kommuner, organisationer og
boligforeninger.
- At udvikle eksempelprojekter, der både adresserer helhedsplaner og idrætsfaciliteter.
- At designe løsninger i forskellige skalaer og til forskellige
målgrupper.
- At skabe mødesteder til glæde for både områdets beboere
og folk udefra.
- At finde løsninger, der indeholder både aktiviteter og faciliteter.

Download undersøgelsen
En sammenfatning af undersøgelsen kan
downloades på Fondens hjemmeside
http://www.loa-fonden.dk/media/50175/
idræt%20i%20udsatte%20boligområder_
pixibog_.pdf
Hele undersøgelsen kan downloades på
Syddansk Universitets hjemmeside på
http://www.sdu.dk/om_sdu/
institutter_centre/c_isc/
konferencefebruar2012

35

35

36

Nye gnister i
Dansekapellet
Skarpe bevægelser styret af spændte muskler. Øjekast, der slår
gnister. Smil og latter, der kan fylde en hel dag. Der er liv i den
moderne dans i Dansekapellet fra først på eftermiddagen til
langt ud på aftenen, og det virker som lang tid siden, at det engang var et sted, hvor hovedstadens sørgende sagde farvel til deres
nærmeste. Bispebjerg Kapel og Krematorium lukkede i 2003.
Da det succesrige projekt Dans I Nordvest samtidig manglede
lokaler, besluttede Københavns Kommune at omdanne den gamle bygning til et nyt dansehus i verdensklasse. Lokale og Anlægsfonden og Domus Arkitekter blev inddraget i udviklingsprocessen. Siden valgte også Nordea-fonden at støtte ombygningen.
Læs mere om udviklingsprocessen i Tribune nr. 13.

Ombygning I Dansekapellet hedder hovedstadens
nye hus til moderne dans.
Dansehuset vil vække
opsigt over hele Europa,
og ikke kun fordi bygningen
engang var et kapel og
landets første krematorium.
Af Lars Hjorth Bærentzen,
kommunikationskonsulent

Dansekapellet åbnede i marts, og huser nu de ca. 300 børn og
unge, der er medlemmer af Dans I Nordvest, og det professionelle danseteater Uppercut. Efter sommerferien kommer flere
projekter med fokus på dans og bløde bevægelsesformer til som
brugere af husets faciliteter.
På de næste sider er der mulighed for at tage med på et besøg en
almindelig dag i landets mest ualmindelige dansehus og kigge
ind i Studio 1 og 2, Black Box, Kapelsalen og Research Room.
Se flere billeder af Dansekapellet på Lokale- og Anlægsfondens
hjemmeside www.loa-fonden.dk

Dansekapellet
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

39 mio. kr.
10 mio. kr.
2.215 m²
Københavns Kommune
Domus Arkitekter
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Studio 1 og 2
15.00 – 17.00
Meire og Lukas underviser piger på 9-12 år og
drenge på 7-8 år i moderne dans og hip hop.
Udenfor vinduerne samles forældre og søskende
og kigger på gennem vinduerne eller med inde i
dansesalene, mens de næste timers dansehold
langsomt begynder at dukke op og samles i
opholdsområderne udenfor salene og i
de ganske særligt udseende
omklædningsrum.
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Kapelsalen
17.00 – 18.00
De unge professionelle dansere fra Uppercut
Danseteater varmer op, inden de skal øve på
forestillingen ”Discovery”, som de skal opføre i
Det Kongelige Bibliotek i København få dage
senere. Senere overtager en gruppe breakdancere fra Nordvestområdet rummet.
Kapelsalen er et af de to rum, der
bruges til opvisninger.
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Black Box
18.00 – 21.00
De seks dansere fra Uppercut øver forestillingen
”Discovery” om den unge Albert, der bliver smidt
ud hjemmefra og derfor ender på en opdagelses
rejse, hvor han møder aber, pokerspillere og
kvinden i sit liv. Black Box er Dansekapellets
store opvisningssal med plads til 150 tilskuere.
Navnet på salen skyldes muligheden for
at lukke alt dagslys ude, så scenografi
og de kraftige lamper kan
udnyttes maksimalt.
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Research Room
20.00 – 22.00
Workshop med Link, en verdensberømt hip
hop-danser. Medlemmerne af Dans I Nordvest
og Uppercut Danseteater har bl.a. været i USA
og Asien. Men der kommer også kendte dansere
til Danmark. En af dem er hip hop-danseren Link,
som lokale københavnske dansere har fået
overtalt til at afholde en workshop, som
alle kan tilmelde sig via facebook.
Der blev hurtigt ”udsolgt”.
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Fra udsatte
til attraktive
boligområder
Synspunkt I Vi skal tænke, tale og ikke mindst handle anderledes, når det
gælder de udsatte boligområder. Ud over den sociale indsats skal idræt
og kultur være afgørende pejlemærker, hvis vi skal omskabe de udsatte
boligområder til attraktive livs- og aktivitetssteder.
Af kulturminister Uffe Elbæk
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Da regeringen kom til sidste år, havde vi en klar holdning til den
måde, hvorpå vi omtaler og forholder os til udsatte boligområder.
Ghetto-begrebet, som tidligere blev anvendt, er både misvisende og
stigmatiserende. Historisk set rækker ordet ghetto tilbage til 1500-tallet, hvor det blev brugt som betegnelse for områder, hvor man havde
placeret en særlig etnisk gruppe, som man gerne ville have styr på og
holde på afstand. Siden er ordet blevet brugt om bydele eller boligområder med en stor andel af forskellige minoriteter. Ghetto-begrebet
er misvisende, fordi man dermed antager, at de sociale problemer er
af etnisk karakter. Det er der ikke belæg for. Desuden er begrebet
stigmatiserende for beboerne. Hvem har lyst til at bo i en ”ghetto”?
Listen over de udsatte boligområder tager derfor ikke etnicitet med
som kriterium længere. Det er ikke mindst boligforeningerne glade
for - og nok også beboerne! Når det er sagt, er det naturligvis ikke kun
et spørgsmål om ord, selvom de i høj grad er med til at definere den
virkelighed, der opleves.
Vi har i Danmark haft en stærk tradition for den boligsociale indsats.
Og vi oplever, at kommunerne og boligforeningerne i stigende grad
tør udfordre sig selv og hinanden, når det gælder nytænkning i den
fysiske planlægning. Man tænker mere og mere i helhedsplaner, hvor
de eksisterende strukturer ikke længere er hellige. Og hvor det ikke
kun handler om renovering, men også om afvikling af de elementer i
bygningsmassen, der ikke fungerer, og udvikling af nye, der gør. Flere
steder er man i gang med helhedsplaner, som åbner områderne mod
byen. Denne proces har været langt fremme i andre lande, som måske så til gengæld ikke har haft den danske tradition for boligsocial
indsats med et stærkt fokus på beboerdemokrati og inddragelse. Vi
skal i Danmark blive lige stærke til begge ”søjler”, den sociale og den
bygningsmæssige indsats. Men der er en tredje søjle, som heller ikke
skal undervurderes. Det er den, der sammen med de to andre søjler
potentielt kan omskabe de udsatte boligområder til attraktive livs- og
aktivitetssteder.
I Faciliteter giver aktiviteter I

Undersøgelsen ”Idræt i udsatte boligområder”, som Kulturministeriet har iværksat sammen med Social- og Integrationsministeriet med
støtte fra flere fonde, afslører en række interessante resultater i denne

sammenhæng. Overordnet set viser undersøgelsen, at det slet ikke står
så sløjt til med idrætsdeltagelsen i udsatte boligområder sammenlignet med landsgennemsnittet. Faktisk er tallene næsten ens, og sammenligner vi os med andre europæiske lande, ligger idrætsdeltagelsen
i de udsatte boligområder i den rigtig gode ende. Det skyldes ikke
mindst, at der overordnet set er en god facilitetsdækning, og at de
forskellige muligheder ligger i en rimelig nærhed til brugerne. Men
der er stadig store forskelle imellem boligområderne i forhold til de
muligheder for idrætsudfoldelse, der gives. Og disse forskelle kommer
tydeligt frem, når vi ser på idrætsdeltagelsen. Faciliteter i nærmiljøet
giver altså aktiviteter!
Der er stadig meget at gøre, og der er stadig udfordringer i forhold til
at skabe gode rammer for udfoldelse for borgerne i udsatte områder og
samtidig gøre dem til attraktive steder for folk, som ikke nødvendigvis
bor der. Flere steder planlægger man at placere kommunale arbejdspladser i områderne. I forlængelse af denne tankegang er det oplagt
at udvikle faciliteter, som er så attraktive, at de både kan fungere som
det nære idrætssted for beboerne og rumme kvaliteter og muligheder,
som andre gerne tager hen til. Og samtidig lade projektorienteringen
og de mange puljer afløse af varige samarbejder mellem aktørerne.
I Inspirerende helhedsplan kan løfte et område I

I Viby Syd i Aarhus er boligforeningerne og kommunen fx gået sammen i et spændende projekt. Man har udarbejdet en inspirerende
helhedsplan, der løfter området både æstetisk og aktivitetsmæssigt.
Der afvikles enkelte boligkarréer, så området kommer til hænge bedre
sammen, og der bygges nyt, som skal rumme kommunale arbejdspladser. Og så etableres der er et attraktivt og arkitektonisk nyskabende
medborger- og kulturhus med gode idrætsfaciliteter og udearealer,
som kobler sig til skolen. Det ser ud til at blive et fyrtårn og kraftværk
på én og samme gang. Og det kommer forhåbentlig til at vise den
kulturelle mangfoldighed som en rigdom. Lad os så at sige begrave
ghettoen og sammen bygge broer, så de udsatte områder kan blive til
nye livs- og aktivitetssteder. Lad os få fonde og andre bidragydere til
at tænke i helheder og i koblinger mellem aktiviteter og faciliteter. Og
lad os lægge en helt ny optik på problemfeltet, så de ”udsatte” boligområder i stedet kan blive et berigende aktiv for hele lokalområdet.
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Støtte til kultur-, fritids- og idrætsbyggeri

www.loa-fonden.dk
Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden
rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel
kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for
aktivitet.
Fonden lægger vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og
drift af faciliteterne, og at rammerne for aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt
arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at flere forskellige brugergrupper er involverede, og at
de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.
Læs mere om os på www.loa-fonden.dk

