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DET GODE MOD DET GODE
Prioriteringer er politik, når det er sværest: Når noget skal vælges frem for noget
andet. Når spørgsmålet er, om det ene gode formål skal prioriteres på bekostning af
et andet lige så godt formål.
Problemstillingen er aktuel i disse år, hvor det er alment anerkendt, at en lang række
offentlige bygninger trænger til modernisering. Er det den gamle skole, det nedslidte
idrætsanlæg, sygehuset, børnehaven eller ældrecentret, der står forrest, når bevillingerne skal gives?
Behovet er der indiskutabelt, og valget er yderligere aktualiseret i regeringsgrundlaget fra 2007. Her opererer man med en kvalitetsfond på 60 mia. kr., der skal afsættes
til opgradering af netop hospitaler, skoler og institutioner samt kommunale idrætsfaciliteter.
Det er allerede besluttet, at sygehusene får broderparten (35 mia. kr.), men hvordan
skal resten af pengene fordeles? Det er som nævnt en politisk prioriteringsopgave,
men da andre interessegrupper vil gøre opmærksom på behovene inden for deres
område, vil det måske ikke være nogen dårlig idé, hvis idrætten både lokalt og på
landsplan forklarer vigtigheden af, at den ikke glemmes i prioriteringen.
Er der behov for argumenter udover folkesundheden, kan det nævnes, at 3/4 af danske idrætshaller er over 35 år gamle. Derudover mener hver femte dansker, at idrætsanlæggene i deres kommune er i dårlig stand. Konkurrencer i dårligdomme er jo en
mærkelig sport, men der er ”kun” 13 procent, som mener, at dagsinstitutioner i deres
kommune er i dårlig stand – og 11 procent, når det handler om plejehjemmene, ifølge
en undersøgelse Zapera.com har foretaget for Dansk Byggeri.
Danskerne er også blevet spurgt, hvordan de ville fordele penge til renovering, hvis de
bestemte, og her mener befolkningen, at 15 procent bør gå til idrætsbyggeri. Endelig
mener 1/3 af danskerne, at der er brug for ﬂere idrætsanlæg i deres kommune. Dermed ligger idrætten først på Mangel-top-10-listen - foran både skoler, daginstitutioner,
plejehjem og biblioteker.
Der er med andre ord folkelig opbakning til, at idrætten også huskes, når de offentlige
byggerier skal moderniseres.
Men det skal naturligvis gøres med kvalitet. Det handler dette nummer af Tribune om.
Forhåbentlig kan det inspirere nogen til at gå i brechen for idrættens behov.
God læselyst og god prioriteringskamp!
TORBEN FRØLICH
DIREKTØR, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

KANONBÅDSVEJ 12 1437 KØBENHAVN K
TLF. 3283 0330 FAX 3283 0331
mail fonden@loa-fonden.dk www.loa-fonden.dk
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VANDGLÆDE

LOKALE- OG ANLÆGSFONDENS FØRSTE ’VANDHUSBÅD’ VIL SKABE LIV I ISHØJS
HAVNEOMRÅDE, SOM ER DØMT TIL MANGE ÅRS BRAKLÆGNING.

AF CLAUS BØJE, RÅDGIVER, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

Ishøj - navnet kunne ikke være bedre valgt.
”Blodtrykket stiger, pulsen falder, og kroppen udskiller stresshormoner. Først får den et kuldechok, som tvinger den i akut
overlevelsesberedskab. Men kort tid efter kan du ligefrem
mærke, hvordan varmen strømmer igennem dig, og der
kommer gang i blodcirkulationen. Man bliver direkte ’høj’ af
det!”
Vinterbaderes entusiasme skal man ikke tage fejl af, når de
som her udtaler sig til ’Helse’. De er simpelthen afhængige
af stoffet: ’Et festfyrværkeri af hormoner eksploderer i kroppen. Endorﬁnerne - kroppens eget narkotikum - lindrer både
smerter og dårligt humør’.
Det anslås, at der er ca. 25.000 vinterbadere i Danmark.
Halvdelen af dem er medlemmer af en af de hen ved 40 vinterbadeklubber rundt om i landet.
Netop i Ishøj skal Lokale- og Anlægsfondens første ’vandhusbåd’ fortøjes. Den bliver en gave til vinterbaderne. Men det
vender vi tilbage til.
MOBIL BADEANSTALT
Idéen med vandhusbåden udspringer af de danske havnes
nye status. Deres oprindelige funktion som arbejdsplads for
transport og industri er stærkt reduceret, og rensningsanlæggenes stigende effektivitet har gjort vandet så rent, at
man mange steder kan bade i det.
Men planlægning og realisering af havnearealernes fremtidige anvendelse er sædvanligvis en langstrakt affære. Arealer reserveres til investeringsformål med en tidshorisont på
5-10 år, og i mellemtiden er adgangen til vandet blokeret eller kompliceret af, at man er tøvende overfor en midlertidig
anvendelse og deraf følgende risiko for fastlåsning af pågældende kajarealer. Forurening af kajarealerne kan også i sig
selv være et argument mod midlertidig anvendelse.
Vandhusbåden er en lille, mobil badeanstalt, som kan lægge
til, hvor der er interesse for dens muligheder. Den måler ca.
8x20 m, er udstyret med omklædnings- og toiletfaciliteter,
sauna og brusebad. Den rummer soldæk, caféområde og
plads til gymnastik og enkle træningsøvelser. Frem for alt

skaber den en bred, let tilgængelig adgang til vandet, og
samtidig afskærmer den de badende fra det pulserende byliv
på havnefronten.
SKABER LIV I HAVNEOMRÅDET
Dens kapacitet på ca. 50-60 badende ad gangen vil aldrig
gøre den til et realistisk udﬂugtsmål de rigtig varme sommerdage, hvor alle søger mod vandet. Men den kan i sommermånederne tilkobles pontoner, som mangedobler dens
kapacitet af badende og soldyrkere. Vandhusbåden vil kunne
skabe liv i et havneområde, som er dømt til mange års braklægning. Og den vil kunne ﬂyttes til forskellige områder af
byens havn efter en sæsonplan, hvor pågældende bydele
kan se frem til besøg. Som når et cirkus kommer til byen og
slår teltet op til glade oplevelser.
Den udgave af vandhusbåden, som fortøjes i Ishøj, er udviklet
af Waterliving A/S, København. Den er inspireret af Fondens
første skitse, som blev udviklet og visualiseret i samarbejde
med arkitekt Dorte Mandrup.
Det store scoop ved vandhusbåden er saunaen. Den får en
vidunderlig udsigt ud over havn og strandpark. Som vinterbader kan man før og efter det kolde gys her dvæle i en
stemning af varmende lettelse, hyggesnakken med ligesindede og beskyttet iagttagelse af råkoldt, modbydeligt dansk
vintervejr udenfor, som mand kan man også genﬁnde de
rette kropsproportioner i saunaen, efter at det kolde vand
■
har trukket underlivet sammen.

VANDHUSBÅD I ISHØJ HAVN
Pris kr. 2,6 mio.
Fondens støtte kr. 1,25 mio.
Areal 110 m2
Bygherre Ishøj Kommune
Arkitekt Waterliving A/S, København

3
Vandhusbådens sauna har udsigt ud over havn og strandpark.
6
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Vandhusbåden har plads til 50-60 badende ad gangen.6
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>>MULTIBANEN
ÆNDRE PÅ EN
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– HVORFOR

SUCCES?

MULTIBANER

DER ER BRUG FOR AT GØRE OP MED MULTIBANENS TRADITIONELLE FORMGIVNING OG
ÆSTETIK SAMT SKABE RUM FOR SOCIALT OPHOLD OG SAMVÆR I TILKNYTNING TIL
BANERNE.
AF LAURA MUNCH, KONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

”Det er en af de bedste nyheder, vi længe har fået, lyder det
begejstret fra fodboldklubbens formand, efter en besked fra
Lokale- og Anlægsfonden om at den har bevilget 150.000 kr.
til en multibane ved byens idrætsanlæg. Den skal bruges af
alle fra tidlig morgen til sen aften, og vi er overbeviste om, at
den bliver til stor glæde for byens børn og unge”.
Sådan har mange af Lokale- og Anlægsfondens ansøgere
jublet de seneste år. For via Puljen til Klublokaler og Væresteder har Fonden fra 2003 til 2007 støttet opførelsen af i
alt 69 multibaner.
Den efterhånden store udbredelse skyldes ﬂere ting:
Med etableringspriser fra ca. 300.000 – 700.000 kr. er en
multibane et relativt billigt anlæg og dermed et overskueligt
projekt for en lokal initiativgruppe. Den kræver ikke meget
plads og er derfor nem at placere i lokalområdet. Den er åben
døgnet rundt året rundt, den fungerer ofte som et socialt
værested på tværs af aldersgrupper. Sidst men ikke mindst
har Dansk Boldspil-Union fra 2004-2008 støttet etableringen af multikunstgræsbaner med op til 100.000 kr. pr. bane.
BOLDEN HOLDES I SPIL
Banen måler typisk fra 10 x 20 til 20 x 40 m, er omkranset
af bander og kaldes en multibane fordi den, afhængigt af underlaget, kan benyttes til både fodbold, basketball, volleyball
og hockey.
Til trods for de umiddelbart mange muligheder er der dog
ingen tvivl om, at fodboldspillet er den klart dominerende
aktivitet på de mange multibaner.
Banderne er afgørende for banens evne til at tiltrække børn,
der vil spille fodbold. Bolden ryger aldrig langt væk, men
holdes i spil, og banens begrænsede størrelse gør selv den
usikre boldspiller til en attraktiv medspiller.
Ved banderne, underlaget og den måske kunstige belysning
iscenesættes banen som en arena i miniformat, og børnene
træder ind i kampen i rollerne som Ronaldinho, Messi og
Ibrahimovic.
En evaluering af et udsnit af de multibaner, som Fonden har
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NÅR FORMEN BEGRÆNSER FUKTIONEN
Fra Norge hører vi, at den store succes med bandebanerne
har en slagside, når man ser på brugergrupperne. De mindre
børn og pigerne synes at have svært ved at ﬁnde plads på
banerne. En erfaring, der understøttes af en undersøgelse
af norske børns aktivitetsmønstre i skolegårde, der viser, at
fodbolden bliver den dominerende aktivitet, de steder hvor
pladsen er trang, og at det ofte er drengene, der fylder rummet ud. Mange af pigerne regner ikke fodboldbanen som en
del af skolegården, for ”der kan vi ikke gå”, som det blev
sagt i undersøgelsen. Pigerne vil vældigt gerne være fysisk
aktive, men det er knyttet tæt sammen med det sociale, ’at
være sammen’, og kunne de bestemme, vil de hellere spille
håndbold og basketball. Kampen om bolden på multibanen
bliver derfor en kamp i mere end én forstand.
PLADS TIL FINURLIGE LEGE
Mens Ronaldinho, Messi og Ibrahimovic alle scorede deres
første mål på gaden, er det således mere tvivlsomt om multibanen alene kan udgøre et fuldgyldigt alternativ til den tidligere gadeleg.
For mens bandebanen er forudbestemt til forskellige typer

FAKTA OM MULTIBANER
Lokale- og Anlægsfonden har i perioden 2003 – 2007 støttet etableringen af 69 multibaner. Heraf er halvdelen medﬁnansieret af DBU.
DBU har i perioden 2004 - 2008 afsat 10 mio. kr. i støtte til minikunstgræsbaner. I perioden har DBU støttet etableringen af ca. 90
multibaner.
Norges Fotballforbunds støtte til ballbinger. Målsætningen var at
opføre ca. 300 ballbinger hvert år i perioden 2004 – 2007. På sigt
er det målet at få opført ca. 4.000 ballbinger. I 2008 nåede man
1.500 ballbinger i Norge.

boldspil på et mindre afgrænset areal, er gadelegen kendetegnet ved at være fri af faste afgrænsninger og mere end
blot legen med bolden. Gadeleg er stakitter, der bruges til
Antonius, kantstene, der giver udfordringer i kantbold, asfalt, der danner ﬂade for hinkeruder, ﬁrkantbold og tagfat,
hække, der giver ly i dåseskjul, og facader, der spiller modstander i murbold. Forskellige improviserede spil og lege, der
ﬁnder sted på en åben ﬂade afgrænset i forhold til deltagere, behov, rekvisitter og de forhåndenværende muligheder
– med risiko for splintrede vinduer, maste blomsterbede og
bolde i naboens have – men også med chance for udvikling
af boldøje, ﬁnurlige lege og idrætslige talenter.
BEHOV FOR OPHOLDSSTEDER
Dette er med til at understrege behovet for opholdssteder
og andre aktivitetsmuligheder i tilknytning til multibanerne.
Er pladsen rigelig og aktivitetsmulighederne mangfoldige, er
pigerne ligeså synlige og aktive som drengene. Funktionsåbne anlæg giver mulighed for ﬂere forskellige aktiviteter med
regler og vilkår, der skabes af deltagerne selv på tværs af
alder, køn og færdighedsniveauer. Med åbne former og mere
plads opstår der alternativer, og vi undgår udsagn som: ”Jeg
kan bedst lide at være et sted, hvor jeg ikke bliver løbet ned”.
Lokale- og Anlægsfonden vil derfor igangsætte et udviklingsarbejde, der skal gøre op med multibanens traditionelle
formgivning og æstetik, skabe rum for socialt ophold og
samvær i tilknytning til banerne og i højere grad invitere til
en alsidig brug. Som byens fællesarena og lokale samlings■
sted kan multibanen blive en endnu større succes!

TIL INSPIRATION
I artiklen refereres der til undersøgelsen: ”Skolegården, jungel eller
luftegård? En studie av nærmiljøanlegg, barn og fysisk aktivitet i
skolegården”.
Undersøgelsen er udarbejdet af Lene Schmidt og udgivet som rapport 2004:1 af Norsk Institutt for By- og Regionsforskning.
I bogen ”Det ny skoleliv. Om krop, rum, bevægelse og pædagogik”
præsenteres en undersøgelse af børns brug af udearealerne på
Asgård Skole i Køge og Trekronerskolen i Roskilde. Undersøgelsen
er udarbejdet af Mogens Hansen og Søren Nagbøl og i maj 2008
udgivet fra forlaget Klim.

MULTIBANER

støttet, viser da også, at de i næsten alle tilfælde lever op
til forventningerne, og det konkluderes, at de ofte fungerer
som et levende samlingssted i et lokalsamfund eller en bymidte. Med multibanernes attraktion har fodboldspillet fundet sin plads på gaden igen, og en succes er skabt. Men ingen
succes uden udfordringer…
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>>FRA VINDBLÆST HAL TIL

TEMA

HÆSBLÆSENDE

SAMLINGSSTED

BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNINGEN OG IDRÆTSMØNSTRET HAR ÆNDRET SIG – OG DET
HAR FOLKS FORVENTNINGER TIL FACILITETER OGSÅ. HVORDAN BRINGER VI DE GAMLE
HALLER I SPIL IGEN? VED AT TÆNKE UTRADITIONELT, VED AT OMSKABE HALLEN OG
DENS FUNKTIONER. DET ER DET, FONDENS PROJEKT ’NYT LIV I GAMLE HALLER’ HANDLER OM.
AF BO VESTERGÅRD MADSEN, ANALYSECHEF, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

I 1960’erne og 70’erne blev der bygget haller i Danmark som
aldrig før. Idrætten blev en vigtig del af det, nogle kaldte ’fritidssamfundet’. 1960’erne var kendetegnet ved en generel
velstandsstigning, der også kom idrætten til gode i form af
nyopførte faciliteter, oftest baseret på lokale foreningers initiativ og frivillige arbejde og anlagt med økonomisk støtte
fra erhvervsliv og kommune.
Med loven om fritidsundervisning, der trådte i kraft i 1969,
blev forholdet mellem kommunerne og foreninger for første
gang lovmæssigt reguleret til at omfatte hele befolkningen
ikke mindst i forhold til fritidsaktiviteter for børn og unge.
Idrætten havde op igennem 1900-tallet haft stor betydning
for det lokale liv og nød generel politisk velvilje, men den
kommunale støtte var baseret på skøn og traditioner - ikke
på rettigheder.
Loven, som blev kaldt ’Verdens bedste fritidslov’, knæsatte
princippet om, at kommunen skulle stille offentlige idrætsfaciliteter gratis til rådighed og yde lokaletilskud til foreninger
eller interessegrupper for børn og unge under 18.
Denne voldsomme udvidelse af tilskuds- og udfoldelsesmuligheder skal ses i lyset af, at idrætten nu for alvor blev set
som et vigtigt aktiv i det velfærdssamfund, der tonede frem.
De gode viljer gik hånd i hånd med en generel bekymring for,
om især ungdommen kunne administrere fritiden, eller om

man ville ødsle den bort i passivitet, kedsomhed eller forlystelsessyge.
Den sejlivede idé om, at idrætten kan holde ungdommen
væk fra gadehjørnerne, ﬁk her en lovmæssig ramme. Samtidig med de lovbestemte tiltag og den samfundsøkonomiske
udvikling ﬁk også kommunalreformen i 1970 stor betydning
for halboomet. Mange af de ’gamle’ kommuner ﬁk særdeles
travlt med bygge haller op til reformen for at sikre den lokale idrætsforsyning fremover. Man imødekom samtidig et
aktuelt behov for motionsaktiviteter og idrætslig udfoldelse,
og masseproduktionen af den nu klassiske limtræshal gjorde
det relativt billigt at opføre den.
NYE TIDER, NYE IDRÆTSMØNSTRE
Hvis man tog et ﬂy og ﬂøj henover Danmark i lav højde, ville
man få denne historie præsenteret. Man ville se et utal af
haller i alle afkroge af landet, der ligger som et vidnesbyrd
om idrættens betydning for velfærdsmoderniseringen.
Man ville se de mange sognekirker, se de mange småsamfund, men man ville også bemærke de store gårde, der stadig ligger på landet, men samlet i større og større enheder
som små fabrikker. Man ville overskue, hvordan de store byer
breder sig og ikke mindst bemærke – som bittesmå prikker
– de mange biler, der transporterer folk mellem arbejde og
hjem – og mellem hjem og idrætsfaciliteter.
Vel landet på marken igen, kunne man gå ind i den nærmeste

LOKALE- OG ANLÆGSFONDENS HALPROJEKTER
Lokale- og Anlægsfonden har siden 1998 arbejdet med at udvikle
den traditionelle idrætshal på forskellige niveauer. Første anlæg i
det overordnede satsningsområde ”Fremtidens idrætshaller” blev
”Den indre Byfælled”, som i perioden 2003-2006 blev realiseret i DGI-Huset i Århus, i Holmbladskvarteret på Amager og på
Nørrebro i København. Her er der tale om større projekter til en
beløbsramme på 40-50 mio. kr. I 2006 tog Fonden næste skridt
med konferencen ”Klædt om til fremtiden”, som førte til tre

halprojekter i Jyderup, Harboøre og Hørning.
Disse udbygningsprojekter beløb sig til 20-30 mio. kr. I skrivende
stund arbejdes der på at udforme og realisere tre arkitektprojekter i samarbejde med lokale aktører under overskriften ”Nyt liv i
gamle haller”. Her fokuseres på ombygninger og mindre tilbygninger, der kan bringe nyt liv til hallen. Den økonomiske ramme
for de enkelte projekter er på 10 mio. kr., og Fonden støtter
med op til 50 %.
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TIL INSPIRATION
I Fondens skriftrække er udkommet ’Nyt liv i gamle haller’ (1998)
og ’Idrætshaller for fremtiden’ (2005). De kan rekvireres hos
Lokale- og Anlægsfonden på tlf. 32 83 03 30 eller ved at skrive
til fonden@loa-fonden.dk. Bøgerne koster 60 kr. pr. stk. Desuden
har Center for Idræt og Arkitektur med støtte fra Fonden skabt
hjemmesiden www.fornydinhal.dk, som er et unikt, interaktivt
planlægningsredskab for dem, der søger inspiration og
konkrete forslag til opdateringen af hallen.

kirke eller hal og konstatere, at der alligevel er meget, der
har ændret sig. Skiltet ved indgangen til kirken viser, at der
kun er gudstjeneste hver tredje søndag, idet der er etableret
en turnus mellem de nærmeste kirker. Og hallen, der blev
opført i 1960’erne og bidrog til liv og aktivitet, står lidt vindblæst hen. Vedligeholdelse har der på det sidste ikke været
meget politisk vilje til, hallen er jo alligevel af ældre dato, og
folk kører gerne for at få det, de efterspørger: Indbydende
rammer med ﬂeksible muligheder og aktiviteter, der ligger
udover håndbold, tennis og badminton. Aktiviteter, der på
den ene side tilgodeser en vedligeholdelse af kroppen og på
den (måske) anden side ansporer kreativiteten og oplevelsen
– gerne på tværs af generationer.
Skal vi lukke og slukke, rive hallen ned, mens der stadig er
noget at rive ned? Eller skulle vi prøve at gentænke hallen,
revitalisere dens betydning som lokalt samlingssted, se dens
kvaliteter, men ændre dens indretning og omforme dens

funktioner? Lade os inspirere af andre projekter, der inddrager muligheder for både idrætslig udfoldelse og medborgerlig involvering? Eller samle pasnings- og indkøbsmuligheder
med idræt og kulturel udfoldelse? Og mere overordnet: lade
den lokale hal afspejle og påvirke ændringerne i den moderne families (idræts)liv og det demograﬁske billede. Fondens
svar på disse mange spørgsmål er et rungende: JA!
… OG EN NY HALKULTUR
Udfordringen er altså stor og spændende: Hvordan får vi –
indenfor de eksisterende rammer vel at mærke – skabt en ny
form for hal, der er attraktiv for lokalmiljøet, som inddrager
nye brugergrupper og skaber kreative udfoldelsesmuligheder?
Gadehjørnet har jo reddet mange fra idrætten, som en kendt,
dansk komiker engang har pointeret. Hvad hvis vi – billedligt
■
talt – byggede gadehjørnet ind i hallen?
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HALLER
HVIS DE GAMLE HALLER IKKE BLIVER RENOVERET, KAN
DE BLIVE EN HÆMSKO FOR IDRÆTSAKTIVITETEN HERHJEMME. EN HELSTØBT LØSNING VIL PÅ DEN ANDEN
SIDE GØRE DEN GAMLE IDRÆTSHAL TIL ET SAMLINGSSTED FOR HELE BYEN, HVOR DER ER PLADS TIL FACILITETER INDEN FOR IDRÆT, KULTUR OG SUNDHED – SAMT
NÆRBUTIKKER.
AF TOM ERIK KAMPMAN, JOURNALIST
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I GAMLE

4
I Stouby trækker
ﬁtnesscentret folk til.
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I Jebjerg-Lyby ved Skive er den gamle idrætshal ikke blevet
ændret, siden den blev opført for 35 år siden. Den gamle
hal er stadig udformet som en håndboldbane, gulvet er tyndslidt, indgangsdørene ramponerede og omklædningsfaciliteterne er uindbydende.
”Det er svært at tiltrække unge til at dyrke idræt med sådan en hal. Vores nabokommuner har lavet en række tiltag,
som trækker brugere til. Der er for eksempel mange ﬂere
muligheder for at dyrke ﬁtness inde i Skive. Vi har i mange år
haft et behov for at tænke i helt nye baner, især hvis vi skal
holde på de unge her i byen”, siger Niels Jørgen Skibsted fra
Jebjerg-Lyby Hallens bestyrelse.
Jebjerg-Lyby Hallen er et eksempel på de idrætshaller,
der blev bygget i 60’erne og 70’erne, da foreningsidrætten
blomstrede.
Lokale- og Anlægsfondens tal viser, at 75 % af alle danske
idrætshaller er opført før 1983 og derfor i høj grad er modne
til en renovering. Den dårlige og utidssvarende stand af hallerne har især i Jylland ført til en frygt for lukninger.
KÆMPER MED LUKNINGER
På den baggrund afholdt Lokale- og Anlægsfonden for to år
siden konferencen ’Fremtidens idrætshaller’, som rent konkret førte til tre halprojekter i Jyderup, Harboøre og Hørning.
I starten af 2008 har Fonden sat gang i et nyt tiltag, som
skal føre til nyt liv i hallerne. I denne omgang søger Lokaleog Anlægsfonden efter tre samarbejdspartnere, som gennem en ombygning af idrætshallen ønsker at tilpasse faciliteterne til nye brugergrupper og funktioner.
”På ﬂere planer kæmper de lokale samfund med lukninger,
det gælder både forsamlingshuse, skoler, kirker og de gamle
idrætshaller. Derfor er der behov for at undersøge, om man
for fornuftige penge kan gøre noget for at bevare hallerne.
Det giver ikke nødvendigvis mere liv i hallen at investere i
et nyt gulv eller et moderne ventilationsanlæg. Derfor sætter vi arkitekter sammen med de lokale folk for at ﬁnde på
løsninger til, hvordan de gamle idrætshaller bliver gjort mere
tidssvarende”, siger Torben Frølich, direktør for Lokale- og
Anlægsfonden, der anslår, at omkring 550 haller rundt om i
landet trænger til en omfattende renovering.
EN HÆMSKO FOR IDRÆTTEN
”Faren for idrætsforeningerne er, at faciliteterne bliver ligesom Banedanmarks skinner - nedslidte og utidssvarende. I
det omfang de gamle idrætshaller ikke bliver renoveret, vil

det blive en hæmsko i forhold til idrætsaktiviteten herhjemme. Vi risikerer simpelthen at tabe en hel gruppe på gulvet”, siger Søren Møller, formand for Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger, DGI, som er hovedorganisation for 5.000
lokale foreninger, der sammen tæller 1,3 mio. idrætsudøvere.
Søren Møller tilføjer, at der de seneste år alene i København
er åbnet over 50 nye ﬁtnesscentre.
”Den købestærke foretrækker ﬁtnesscentrene, fordi de
her har mulighed for at tilbyde idrætsformer som gymnastik, yoga og ﬁtness. Men det offentlige skal også kunne
udbyde faciliteter, der rummer ﬂere muligheder. Kodeordet
i den her forbindelse er tilgængelighed. Idræt skulle gerne
være en dagligvare, og derfor er der behov for at kigge på,
hvordan man kan gøre den mere synlig, attraktiv og tilgængelig. Vi så gerne, at idrætslivet smelter sammen med tilbud
inden for kulturverdenen og sundhedssektoren. Næste skridt
vil så være, at det bliver muligt at købe dagligvarer samme
sted, hvor man dyrker idræt. Tilgængeligheden er vigtig for
mange familier, så man kan nå det hele i en travl hverdag”,
pointerer Søren Møller.
I landsbyen Idom-Raasted, der ligger 10 kilometer fra Holstebro, oplevede byens knap 1.000 indbyggere for ﬁre år siden, at behovet for et fælles samlingssted blev stadig mere
påkrævet. Den lokale brugs lukkede, sognegårdene var nedslidte og idrætshallen utidssvarende.
”Vi følte virkelig, at sandet var ved at løbe ud mellem ﬁngrene på os, og at vi meget snart kunne sige; sidste mand
lukker og slukker. Vi besluttede derfor at slå kontra og gøre
noget ved det. Det eneste, der gav mening for os, var, at alle
institutioner og aktiviteter blev placeret det samme sted. På
den måde kunne vi skabe et mødested, som vil give mulighed
for engagement, mening og fællesskab for hele lokalsamfundet. Et mødested, der vil give mulighed for at engagere sig
i forskellige idrætslige og ikke-idrætslige aktiviteter samtidigt”, fortæller Michael Gehlert, der er formand for Idom-Råsted Hallen, som i øjeblikket er i gang med at blive omdannet
til et nyt center under navnet Plexus.
På latin betyder Plexus at ﬂette, og omdrejningspunktet
i den nye hal er også at få hele lokalsamfundet ﬂettet sammen. Nybyggeriet på i alt 1.500 m2 vil stå færdigt til sommer
og kommer til at rumme sportsfaciliteter, ﬁtnesscenter, café,
festsale, daginstititutioner med både børnehave og fritidshjem samt en lille nærbutik.
”Hele visionen er selvforklarende. Hvis der er gang i den,
kommer der gang i den. Ved at skabe et fælles samlingssted,
hvor den gamle idrætshal er omdrejningspunktet, viser vi

3
Plexus i Idom-Raasted
kommer udover idræts- og
kulturfaciliteter også til
at rumme en nærbutik.
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Lyse omgivelser kommer til at præge det
kommende Plexus-center i Idom-Raasted.

simpelthen vejen til en helt ny og moderne måde at drive
landsby på”, mener Michael Gehlert.
PLADS TIL VILDE IDÉER
Kombinationen af nytænkning, viljen til at prøve noget nyt
samt samspillet mellem lokalbefolkning og arkitekter er den
trylleformular, som lokalbefolkningen i Jebjerg-Lyby også
tyr til.
For ﬁre år siden holdt de lokale borgere det første visionsmøde, og siden da er idéen om en helt ny type idrætshal i
Jebjerg-Lyby blevet en realitet. I samarbejde med Lokale- og
Anlægsfonden har de lokale borgere og foreningslivet i byen
lavet en helt ny ramme for den lokale hal. Projektet omfatter
en om- og tilbygning af Jebjerg-Lyby Hallen med en ny motorikhal, en stor café og samlingssal, kunstgræsbelagt mul-

tibane, faciliteter til juniorklub med netcafé, musikøvelokale,
kreativt værksted samt opholdsområde.
”Mens vi arbejdede med planerne, tog vi rundt og så på
nogle af de andre gamle idrætshaller i blandt andet Hørning
og Harboøre, som har fået nyt liv. Det har givet inspiration til
at udvide rammerne for, hvad en idrætshal kan rumme. Det
er ikke nok at udskifte det gamle gulv i hallen. Det er sundt
at tænke nogle vilde tanker og få nogle idéer på bordet, som
kan favne hele lokalbefolkningen. Det kan igen sætte liv i den
■
gamle hal”, konstaterer Niels Jørgen Skibsted.

>>KLÆDT PÅ TIL
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Selv om det ikke kan ses på billedet,4
er den gamle hal bevaret. Den er blevet
pakket ind i en ny bygning, der giver
mere plads og luft om aktiviteterne.

NUTIDEN

TEMA
Hallen i Harboøre er forvandlet fra en traditionel håndboldhal til et multihus med et væld af aktiviteter som for eksempel golfsimulator.

HARBOØRE HALLEN
Pris kr. 26,5 mio.
Fondens støtte kr. 7 mio.
Areal Udvidelse 2.000 m2 - Ombygning 2.000 m2
- samlet areal efter udvidelse 4.300 m2
Bygherre Den Selvejende Institution Harboøre Hallen
Arkitekt CEBRA A/S
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TRADITIONELLE DANSKE IDRÆTSHALLER. BORGERNE I HARBOØRE HAR INDTAGET
DET FØRSTE PROJEKT.

AF JOHAN RASMUSSEN, JOURNALIST

Fremtiden er blevet til nutid.
I 2005 udskrev Lokale- og Anlægsfonden arkitektkonkurrencen ”Klædt om til fremtiden”, og 12 arkitektteams kom med
bud på, hvordan traditionelle idrætshaller kunne fornys, og
de tre bedste bud blev valgt.
Tre år efter er idéerne og tegningerne forvandlet til nye faciliteter i Harboøre, Jyderup og Hørning; fremtidens haller
er landet. I Harboøre har borgerne indtaget ﬁtnesslokalerne,
opholdsrummene, boldbanerne, golfsimulatoren, ungdomsklubben og de mange andre faciliteter i Harboøre Center,
og snart indvies de ombyggede haller i Jyderup og Hørning
også.
”Det samler hele byen. Før var det kun dem, som spillede
håndbold, fodbold og badminton, der mødtes i hallen, men
nu mødes hele byen, og det skaber et stort sammenhold”,
siger byggeudvalgsformand og næstformand for den selvejende institution bag projektet, Michael Lodahl.
Opgaven har været at forny de gamle haller, så den ensidige funktion i en 20 x 40 m hal bliver transformeret til et
multifunktionelt aktivitetscenter med mange muligheder for
aktiviteter.
Konceptet for ombygningen af hallen i Harboøre har tegnestuen CEBRA valgt at kalde XO (Kryds og bolle). Krydset
skærer gennem hallen og skaber kontakt mellem ude og inde
og trækker dagslys ind i hallen via store glaspartier. Bollen
ligger rundt om den traditionelle hal for at skabe ﬂow og
plads rundt om banen.
BYENS SAMLINGSSTED
Arkitekt og projektleder Flemming Svendsen fra CEBRA, der
har været projektleder på hallen, forklarer hvorfor.
”En traditionel hal er hermetisk lukket og er ikke indbydende.
Glaspartierne skaber åbenhed, trækker dagslys og udsigten
ind i hallen og skaber overgang mellem inde og ude. Normalt
er der ikke meget plads til at komme rundt om boldbanen i

en hal, men her er der skabt et ﬂow via aktiviteter rundt i
hele hallen”, siger Flemming Svendsen.
Han peger på, at mange traditionelle idrætshaller i lokalsamfundene i dag også anvendes som forsamlingshus og lokale
kulturhuse. Hallen var i udgangspunktet kun skabt til dem,
som kommer for at dyrke standardiseret idræt, i dag efterspørges en langt større mangfoldighed af idrætsgrene med
plads til både unge og gamle, som gerne vil mødes uden for
den organiserede idræt.
I Harboøre er der skabt plads til at kunne mødes og snakke
og dyrke uformelle aktiviteter som for eksempel et spil petanque eller bordtennis.
LYSET LUKKES IND
Mange af landets idrætshaller blev bygget i 1960’erne og
70’erne efter den samme kedelige skabelon - en ﬁrkantet
kasse uden sollys. Siden da har danskernes idrætsvaner
ændret sig væsentligt, færre dyrker håndbold og badminton, mens ﬁtness og andre individuelle bevægelsesformer er
blevet folkesport.
Jyderup Hallen er en af de lukkede kasser, som nu får lukket
lyset ind. PLH Arkitekter har stået for den nye tilbygning,
som blandt andet betyder, at en del af gavlen til den gamle
hal er blevet revet ned og erstattet med en skydevæg af glas,
som lukker lyset ind. I tilbygningen vil der være åbne, ﬂeksible rum, hvor der er plads til at mødes, se ind i hallen, spille
bordtennis og cykle på en kondicykel – eller hvad brugerne
har lyst til nu og i fremtiden.
BBP Arkitekter har tegnet udbygningen af Hørning Hallen,
og også her har arkitekterne prioriteret det transparente og
åbenheden mellem de forskellige aktivitetsområder, så brugere og besøgende kan følge med i de forskellige aktiviteter
og måske lade sig inspirere. Hørning Hallen bliver udbygget
med to nye mindre haller, en træningssal, en smuk café i
midten og en balkon, hvor man kan følge med i aktiviteterne
■
over en kop kaffe.
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FOLK TIL

STOUBY
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STYKKE ARBEJDE FOR AT FÅ REALISERET IDÉEN
OM ET NYT MULTIHUS, DER SAMLER BYENS MANGE
AKTIVITETER ÉT STED.

AF JOHAN RASMUSSEN, JOURNALIST

”Nu mangler vi bare et solcenter”.
Tina Pedersen og Camilla Schelle puster ud efter at have
trænet de yderste mavemuskler. De to piger står i det nye
ﬁtnesslokale i multihuset i Stouby, der ligger i Hedensted
Kommune i Jylland. Når de vender sig om, kan de gennem et
stort vinduesparti se en gruppe drenge løbe efter en fodbold
til eftermiddagstræningen. Længere væk står tre snurrende
vindmøller.
Det er Tina Pedersen, der ytrer ønsket om at kunne slikke
lidt kunstige solstråler, når den ægte sol ikke kan levere varen. Bortset fra det er hun meget positiv over for det nye
multihus i Stouby, hvor hun er nyt medlem i motionscenteret. Hverken Tina Pedersen eller Camilla Schelle bor i Stouby,
og de har ikke tidligere haft anledning til at komme i den lille
by.
”Før var Stouby bare Stouby – med en Spar købmand og en
kro, men nu er vi ﬂere kammerater fra området, som mødes
her”, siger Camilla Schelle.

Det nye multihus består af en gammel hal og en
ny tilbygning med en stor buet glasfacade.

TID TIL SKRIFTE I ARBEJDSTIDEN
Multihuset i Stouby er en tilbygning til Stoubyhallen på 450
m2 i grundplan og et indskudt dæk på 120 m2. Hovedrummet
i den nye tilbygning er en 210 m2 sal med en stor foldevæg,
der kan dele rummet i to. Derudover er der et nyt rum, menighedsrådet benytter, og et nyt cafeteria med et moderne
køkken, så der både kan laves mad til konﬁrmationer, bryllupper og den årlige halfest.
Halinspektør Palle Bonde, der netop har afsluttet træningen
af det lokale pigehold i håndbold i den gamle hal, stiller øl
og sodavand ind på bordene til den årlige generalforsamling
i lokalrådet, mens deltagerne småsnakkende ﬁnder deres
plads. Mødet holdes i en del af den nye sal, hvor lyset strøm8
mer ind af det buede og dobbelthøje vinduesparti.
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DE LOKALE BORGERE I STOUBY HAR LAVET ET STORT
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”Mødeaktiviteten er blevet meget større, efter tilbygningen
blev færdig, og der kommer nogle mennesker, som aldrig har
været her før – for eksempel nogle småbørnsfamilier, der
kommer i motionsrummet, og så er det sjovt, at jeg nu kan
”få tilgivelse” i arbejdstiden, efter menighedsrådet er begyndt at komme her”, smiler Palle Bonde.
SAMMENHOLD I BYEN
Formanden for lokalrådet, Kirsten Jørgensen, går rundt i
multihuset med nogle papirer under armen til aftenens generalforsamling.
På væggen hænger en plakat med Stig Rossen, som kommer og holder foredraget ”Livet skal ikke leves på automatpilot”.
”Jeg har boet i Stouby i 30 år, og jeg kan ikke huske, vi har
haft så stort navn i byen før – der har ikke været nogle steder
at holde den slags arrangementer”, siger hun.
Kirsten Jørgensen viser stolt rundt i multihuset. Hvis det ikke
havde været for hende og en række andre ildsjæle og engagerede borgere, ville den moderne arkitekttegnede bygning
aldrig være blevet opført.
I 2002 blev Stouby omegns og borgerforening (i dag lokalrådet) enige om, at der skulle ske noget nyt i byen. Sognegården var blevet nedlagt, da skolen havde udvidet, og nu
var der ikke længere et sted at holde familiefester og konﬁrmationer.
”Vi ville have, at byen så ordentlig ud, og at der var aktiviteter. Vi indkaldte til et borgermøde, og på det møde opstod
idéen om et multihus. Derefter gik vi i gang med at spørge
alle foreninger, hvad deres behov var, og hvilke idéer de havde”, fortæller Kirsten Jørgensen.
En gruppe på seks–syv mennesker med Kirsten Jørgensen i
spidsen begyndte nu for alvor processen med at få gjort idé
til virkelighed. To arkitektﬁrmaer blev indbudt til at tegne et
udkast til et multihus, og RUM-arkitekter blev valgt til opgaven.
Derefter kom den næste store udfordring – penge.
”Vi søgte ﬂere fonde, men mange fonde giver ikke penge til
”mursten”. Heldigvis var Lokale- og Anlægsfonden positive
over for idéen”, siger Kirsten Jørgensen.
Borgergruppen ﬁk dog ikke bare en blankocheck fra Lokaleog Anlægsfonden. Derimod gik Fonden ind i et tæt samarbejde med gruppen, og et tydeligt aftryk fra det samarbejde er,
at hele indgangspartiet også er blevet et opholdsrum – stedet, hvor man snakker før eller efter motionen eller mødet.
Kommunen gav også penge til projektet, men ikke nok til at

dække alle omkostninger, så derfor begyndte Kirsten Jørgensen og 20 andre frivillige at stemme dørklokker i byen.
”Det første sted, jeg ringede på, var hos nogle ældre mennesker, som sagde, at de ikke kom til at bruge stedet, men det
ville deres børn og børnebørn, og derfor ville de også give
noget. Alle i byen gav noget, og det viser, at der er et godt
sammenhold i byen”, siger hun.
ØNSKET BLIVER OPFYLDT
Uden for motionsrummet sidder Jens Otto Grabau med sved
på panden og drikker en ﬂaske vand. Han er begyndt at gå
til ﬁtness med sin datter Trine, hvilket han ikke havde gjort,
hvis han skulle køre til en anden by. Han har boet i Stouby i
mange år og kan huske, at der også var stor aktivitet i hallen, da Stoubys håndboldhold for kvinder rykkede op i første
division i begyndelsen af 80’erne. Siden rykkede de ned igen
og igen og igen …
”Dengang var der omkring 200 mennesker i hallen hver anden søndag”, siger han og skæver ind i den gamle ﬁrkantede
hal på 20 x 40 m.
Og dokumentationen ligger i en ﬂyttekasse nede ad gangen
langs med den lange hal. Jens Otto Grabau ﬁsker gamle,
støvede, indrammede fotograﬁer op af Stoubys stolte håndboldhold og fra en landskamp mellem Danmark og USSR,
som Stouby lagde bane til i 1979.
Lidt derfra står metalproﬁler og gipsplader – der er ved at blive bygget om i de gamle lokaler – men der er ikke ﬂere penge
til håndværkere, så det sker med frivillig arbejdskraft.
Blandt andet bliver Tina Pedersens ønske om et solarium op■
fyldt.

MULTIHUSET I STOUBY
Pris kr. 12,3 mio.
Fondens støtte kr. 2,4 mio.
Areal Udvidelsen 570 m2, ombygning ca. 300 m2
Bygherre Den selvejende institution Stoubyhallen
Arkitekt RUM-arkitekter

3 Den oprindelige hal i Stouby er meget traditionel med
en håndboldbane i midten og stort set ingen vinduer.

Tilbygningen har givet borgerne i Stouby og
omegn et ﬁtnesscenter, og det trækker mange
mennesker til, som ikke før kom i hallen. 6
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TREKLØVERHALLEN I STEPPING NÆR VED
KOLDING BLEV BYGGET TIL 80’ERNES
FORENINGSIDRÆT. HALLEN LIGGER BRAK
EN STOR DEL AF ÅRET, OG DERFOR VIL
BESTYRELSEN SKABE NYT LIV VED AT
SAMLE BYENS AKTIVITETER I HALLEN.
AF TOM ERIK KAMPMAN, JOURNALIST

To halvliters Faxe Kondi-ﬂasker triller rundt uden for Trekløverhallen i Stepping. Ovenover indgangen til cafeteriet bliver
der også reklameret for den grønlige sodavand, der især var
populær i 80’erne. Dengang vi sagde ”Kondi – det er noget,
vi drikker”, og fodboldspilleren Jesper Olsen var frontﬁgur i
reklamerne for sodavanden med det opkvikkende druesukker.
Det var også i 80’erne, at landsbyen Stepping, der ligger godt
20 kilometer fra Kolding, ﬁk en idrætshal. Nabobyen Christiansfeld havde nogle år tidligere fået opført en idrætshal, og
i Stepping var der utilfredshed med, at landsbyens idrætsliv
ikke havde noget sted at udfolde sig. På frivillig basis blev
der derfor både skaffet penge og arbejdskraft til at rejse en
idrætshal i byen, der har omkring 700 indbyggere.
INDIVIDUEL TRÆNING
Asmus Petersens far var med til at rejse Trekløverhallen i
80’erne. I dag er han selv formand for gymnastikholdet, der
holder til i hallen, der med sine klassiske 20x40 m er dimensioneret til boldspil.
” I dag er der mange ﬂere tilbud, end der var for 20-30 år siden. Især de unge vil noget helt andet. Da hallen blev bygget,
var den beregnet til holdsport, i dag er individuel træning
kommet meget mere på banen. Derfor er det naivt at tro, at
man bliver ved med at dyrke den samme form for idræt. Vi
har i øjeblikket en hel gruppe unge, som holder op med at
dyrke idræt. Hvis vi kunne give dem nogle andre tilbud hernede i hallen, ville vi have meget større muligheder for at få
dem involveret i idrætslivet”, fortæller Asmus Petersen.
På grund af at hallen er bygget op omkring håndboldbanen,
ligger den brak fra april til september.

”For mange af de unge foregår fritidslivet i Haderslev og
Kolding. Vi skal gøre det mere attraktivt at komme i Trekløverhallen. Derfor skal vi se på det lange perspektiv. I Stepping har vi både et forsamlingshus, et midtpunkt for ældre
og præstegården - relativt mange lokaler rundt om i byen.
Hvis vi kan trække alle de energier sammen, vil vi skabe et
samlingssted, hvor der hele tiden vil være et naturligt ﬂow,
som vil gøre hallen interessant for alle byens indbyggere”,
mener Poul Richard Jørgensen, som er formand for Trekløverhallen.
NYE BRUGERE
For ﬁre år siden åbnede et motionscenter i hallen. For 600
kr. om året kan man frit bruge maskinerne, medlemmerne
bliver udstyret med en nøgle og kan komme og gå, som det
passer dem. Motionscentret er en af de største succeser,
som Trekløverhallen har oplevet de senere år. Centret har
fået 100 medlemmer i sin levetid; hovedparten er brugere,
som ellers ikke ville være kommet i hallen.
”Det frie valg er et af nøgleordene i den her sammenhæng.
Medlemmerne i motionscentret har mulighed for selv at tilrettelægge, hvornår de vil dyrke idræt. De kan komme her på
alle tider af døgnet, og det appellerer til brugerne”, mener
Asmus Petersen, der gerne så, at der også var nogle tilbud i
hallen, som var særligt rettet mod børn.
”Den sociale arv er svær at ﬂytte. Derfor er det vigtigt, at vi
tænker i at lave noget anderledes. Hvis vi kan have en form
for fritidsordning her i hallen, vil det være nemmere for os at
få de unge til at lave noget aktivt”, mener han.
En skolemadsordning nævner Asmus også som en af mulighederne for at få nyt liv til hallen. Poul Richard Jørgensen
mener dog ikke, at det bliver så nem en opgave at få udskiftet cafeteriets faste menukort bestående af parisertoasts og
pommes frittes med remoulade.
”Der skal et vist ﬂow igennem hallen, hvis man skal have friske råvarer på menuen”, mener han. Så der bliver taget et
skridt ad gangen i Stepping. I første omgang er Trekløverhallen gået i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om idéer til
nyt liv i hallen.
”Kan vi lave et samlingssted for alle, unge som ældre, vil det
bringe helt nyt liv til hallen. De ældre vil have glæde af at se
de unge rende rundt hernede og omvendt. Der vil blive et
naturligt liv, som vil gøre stedet her til et levende omdrejningspunkt. En lille landsby som Stepping har ikke råd til at
lade sådan en mulighed forpasse”, siger Poul Richard Jør■
gensen.
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TEMA

Idrætshallen i Stepping blev opført i 80’erne. I
dag er der ﬂere idrætstilbud, end der var for 20
år siden, og især de unge vil noget andet end at
dyrke boldspil.
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>>DET ENERGIRIGTIGE

MILJØ TILTAG

FYRTÅRN
KOLDING TOG ET STORT SKRIDT IND I FREMTIDEN, DA KOMMUNEN FOR TI ÅR SIDEN SKABTE PROJEKTET OM ET MEDBORGERHUS BASERET PÅ ENERGIRIGTIGE OG ØKOLOGISKE
PRINCIPPER. KVARTERHUSET ER I DAG ET FYRTÅRN FOR MILJØRIGTIGE LØSNINGER.
AF TOM ERIK KAMPMAN, JOURNALIST

For ti år siden satte en projektgruppe sig sammen i Kolding
for at skabe et medborgerhus for alle aldersgrupper og sociale lag. Dengang tilbage i 1998 var miljøet så småt blevet
en del af den globale dagsorden, og EU fremlagde nogle år
senere et direktiv, hvis formål var at fremme bygningers
energimæssige ydeevne. På den baggrund besluttede projektgruppen at skabe et hus, der energimæssigt også kunne
blive et ﬂagskib for Kolding.
”Kommunen ville gerne give den en ekstra tand i forbindelse med opførelsen af det nye hus, da Kolding har en
bevidst grøn proﬁl. Projektet her var en god mulighed for
at vise befolkningen, hvordan energirigtige løsninger kan
indarbejdes i nybyggeri, hvis man tænker det ind i projektet allerede fra starten af”, fortæller Preben Nielsen, der er
daglig leder af Kvarterhuset, som medborgerhuset kom til at
hedde, da det blev opført i 2001.
Kvarterhuset er opdelt i to enheder: selve kvarterhusdelen, som er opført i to etager samt et selvstændigt værested,
der hedder Gademix for områdets unge. I Kvarterhuset er
der café, festlokaler, storkøkken, mediatek, dagplejerum og
værksteder. I Gademix er der fællesrum med tekøkken og
øvelokale for musik.
NATURLIG VENTILATION
Hele huset har naturlig ventilation suppleret med hjælpeventilator - også kaldet hybrid ventilation. Naturlig ventilation
betyder, at luften i bygningen bevæger sig ved naturlige drivkræfter. Udeluften tilføres ved sydsiden af bygningen enten
via hætter over terræn eller via hulrum i dobbelt glasfacade.
Herfra føres luften i betonrør til ventilationskælderen, hvor
den fordeles til de enkelte rum.
Huset får dermed et godt indeklima uden at gøre brug af

pladskrævende ventilationssystemer. Ved den rigtige dimensionering og udførelse af naturlig ventilation er der desuden
en del at spare på elregningen.
”Det er vigtigt at indtænke designet allerede i projekteringen, hvis man for eksempel vil forsyne byggeriet med naturlig ventilation. Det skal være en integreret del af bygningen.
Hvis man fra starten af deﬁnerer mål, så kan det sagtens
lade sig gøre at lave energirigtige løsninger”, mener Preben
Nielsen.
I en evaluering af projekter med særlige miljøtiltag støttet af Lokale- og Anlægsfonden, bliver Kvarterhuset da også
fremhævet, fordi det er lykkedes at mindske husets miljøbelastning. Rapportens forfattere, NIRAS Konsulenterne,
EVALUERING AF MILJØTILTAG
NIRAS Konsulenterne har for Lokale- og Anlægsfonden evalueret
tre af Fondens støttede projekter med særlige miljøtiltag. De tre
projekter er Remisen i Randers, Sletten i Ry og Kvarterhuset i
Kolding.
Rapporten konkluderer, at der er stor forskel på projekternes gennemførsel og drift, alt efter om der er tilknyttet erfarne bygherrer
eller kompetente rådgivere. Kvarterhuset i Kolding fremhæves i
rapporten, fordi det er lykkedes at mindske husets miljøbelastning
over tid.
Konsulenterne påpeger, at succesen er afhængig af, at personer
med viden om de gennemførte foranstaltninger er tilknyttet.
Evalueringen kan downloades fra Lokale- og Anlægsfondens
hjemmeside: www.loa-fonden.dk under punktet
’Evalueringer’.

3
Udover at producere
el skaber solcelleanlægget sol- og
skyggeområder.
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MILJØ TILTAG

KVARTERHUSET
Pris kr. 15,024 mio.
Fondens støtte kr. 1 mio.
Areal 1.050 m2
Bygherre Kolding Kommune
Arkitekt White Arkitekter
Beliggenhed Junghansvej 121, Kolding

lægger vægt på, at årsagen til den opnåede succes er, at der
blandt andet er ofret penge på et omfattende CTS- og visualiseringsudstyr. CTS er et moderne kommunikationssystem
til overvågning og regulering af alle typer varme- og ventilationsanlæg.
UDNYTTELSE AF SOLCELLER
En anden energirigtig løsning i Kvarterhuset er det integrerede solcelleanlæg. Udover at producere el skaber anlægget sol- og skyggeområder i den sydvendte glastilbygning
og begrænser tilførslen af solvarme til de sydvendte rum.
Solcellerne er indbygget i det yderste lag glas i en dobbelt
glasfacade, hvor hulrummet anvendes til forvarmning af
ventilationsluften. På den måde opnår man en afkøling af
solcellerne.
”Rent visuelt markerer solcellerne udefra Kvarterhusets
mission. Når folk kommer udefra, vil de kunne se, at det
er muligt at udnytte solceller til noget fornuftigt. På den
måde kan vi forhåbentlig være med til at ﬂytte dem, der
tvivler på, at det kan lade sig gøre”, mener Preben Nielsen.
Den markante gennemgående solmur har to funktioner. Udover at den opsamler solvarme, fordeler den desuden dagslys til bygningens rum. Herved spares der el til belysning.
Mod syd er Kvarterhuset forsynet med en uopvarmet tilbygning i glas. Den er forsynet med en dobbelt glasfacade.
Tilbygningen udnytter passiv solvarme og fungerer som en
bufferzone i forhold til den øvrige del af bygningen.
På en pc i Kvarterhusets café er det muligt at følge husets
forbrug og produktion af varme, el og vand. Her er det også
muligt at se opbygningen af solcelle- og solvarmeanlæg.
MILJØVENLIGE BYGGEMATERIALER
Da Kvarterhuset er baseret på energirigtige og økologiske

byggeprincipper, er der også brugt miljøvenlige byggematerialer. De lukkede facader er beklædt med ubehandlet lærketræ for at undgå udledning af CO2. Væggene er isoleret
med hør som et forsøg på at teste, om naturmaterialet kan
erstatte traditionel isolering. Løbende målinger viser indtil
nu, at det godt kan erstatte mineraluld.
Nogle af de energirigtige løsninger, som i sin tid var med
på tegnebrættet, er dog endnu ikke sat helt i værk. For eksempel er det muligt for Kvarterhuset at udnytte regnvand
til toiletskyl. Regnvandet kan opsamles i plasttanke med et
samlet volumen på 15 m3 og nedgraves, så temperaturen og
lystilførslen holdes nede, hvormed man reducerer alger. Kolding Kommune og byggemyndighederne har dog endnu ikke
godkendt dette tiltag.
”Vi er første generation inden for den her type af byggerier, og der sker hele tiden en udvikling på det her område.
Kvarterhuset skal være et fyrtårn med sin egen identitet. Vi
ligger i et 50 år gammelt boligkvarter, hvor vi både skaber
et fælles samlingssted for borgerne og samtidig er med til
at påvirke dem til at tænke energirigtigt i hverdagen og vise
dem, at det kan lade sig gøre at tænke anderledes”, slutter
■
Preben Nielsen.
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>>KULTUR I NEDLAGTE

RÅDHUS

RÅDHUSE
EN UNDERSØGELSE FRA LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN VISER, AT DER FORTSAT ER LIV
I MANGE AF RÅDHUSENE, SOM OPHØRTE MED AT VÆRE RÅDHUSE VED KOMMUNALREFORMEN. ER IDÉEN OM KULTURHUSE OG ANDRE TILBUD TIL BORGERNE BLEVET FØDT?
FREMTIDEN FOR MANGE TIDLIGERE RÅDHUSE ER ENDNU IKKE FASTLAGT.
AF JOHAN RASMUSSEN, JOURNALIST

Da en række små kommuner blev lagt sammen ved kommunalreformen i 2007, blev mange rådhuse samtidigt lukket.
Pludselig blev byrådssale og borgmesterkontorer overﬂødige i en række små kommuner, og debatten om, hvad lokalerne skulle bruges til, begyndte.
En omfattende rundspørge fra Lokale- og Anlægsfonden
til de nye kommuner viser, at mange kommuner har bevaret
en form for rådhusfunktion som for eksempel borgerservice
i de forhenværende rådhuse. Enkelte kommuner har dog
også benyttet muligheden til at omdanne rådhusene til kulturhuse og lignende, og måske kommer der ﬂere til, da ﬂere
kommuner endnu ikke har besluttet sig for, hvad rådhusenes
fremtid er.
I undersøgelsen har Lokale- og Anlægsfonden spurgt alle
66 kommuner, der var involveret i sammenlægningen af
kommuner i 2007, hvad der er sket med deres rådhuse. Alle
på nær én kommune har svaret, og dermed er 231 nuværende eller tidligere rådhuse med i undersøgelsen.
Over 75 procent af rådhusene er i dag enten rådhuse eller
har en kommunal funktion – mange kommuner har valgt at
bevare en form for borgerservice, administration og forvaltning i rådhusene.
Før og under kommunalreformen har mange kommuner
drøftet, hvad der skulle ske med rådhusene – idéen om at
lade borgerne indtage byrådssalene og skabe kulturhuse
eller andre tilbud har været vendt ﬂere steder, men rund-

spørgen viser, at kun få kommuner indtil videre har grebet
chancen og lavet kulturhuse.
RYTMIK I BYRÅDSSALEN
Den nye Vejle Kommune er længst fremme på området. Det
tidligere Egtved Rådhus er blevet omdannet til kulturhus og
bibliotek samtidig med, at en del af rådhusets gamle funktion med borgerservice er bevaret. I dag bliver der bl.a. dyrket
børnerytmik og gymnastik i den gamle byrådssal.
”For at skabe en forståelse for kommunalreformen var det
vigtigt for os at bevare borgerservice, bibliotek og lignende
ude i de mindre byer, da der for eksempel er 30 km fra Give
til Vejle. Vi lavede borgermøder inden kommunalreformen,
og her opstod idéerne om kulturhuse i de tidligere rådhuse”,
siger borgmester i Vejle, Leif Skov.
Han mener, at kulturhusene er resultatet af et vellykket
nærdemokrati.
”Vi har nok været bedre til borgerinddragelse i debatten
om rådhusene end mange andre kommuner, og vi har fået
meget positiv respons fra borgerne”, siger Leif Skov.
I Give, Jelling og Børkop, som er de andre kommuner, der
er blevet en del af Vejle Kommune, er der også planer om at
omdanne rådhusene til kulturhuse.
I Randers besluttede byrådet først at sætte rådhuset i
Langå Kommune til salg, men da det ikke kunne blive solgt
til den ønskede pris, er det i stedet omdannet til kulturhus. I
rådhuset er der nu bibliotek, museum, lokalhistorisk arkiv, og
samtidig fungerer en del af bygningen som forsamlingshus. >>
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RÅDHUS

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
65 nye kommuner har deltaget
i undersøgelsen. I de 65 kommuner ligger 231 nuværende og
tidligere rådhuse.
Rådhus, eller anden rådhusfunktion fx borgerservice,
administration: 174*
Solgt: 22

Til salg eller planer om salg: 17
Andet: 10
Kulturhuse, bibliotek: 8
* (Ud af disse er der ikke taget
endelig beslutning om
fremtidig funktion for
33 rådhuse)
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RÅDHUS
Derudover skal der gøres plads til den lokale kunstforening
og en teatergruppe, og der skal være aktivitetscenter og
café med spisning for de ældre borgere. I Thisted Kommune
er det besluttet, at det gamle Hanstholm Rådhus bliver kulturhus med bl.a. teatersal og it-café.
RÅDHUS SÆLGES
Flere kommuner har solgt eller sat de tidligere rådhuse til
salg, og ikke alle steder er det nemt at ﬁnde en interesseret køber af et forhenværende rådhus. I Viborg har byrådet
valgt at sætte fem rådhuse til salg, og når et nyt stort rådhus
står færdigt i kommunen bliver det tidligere Viborg Rådhus
også sat til salg.
”Det har været vendt at omdanne rådhusene til kulturhuse, men det er blevet besluttet at sælge alle rådhusene.
I forvejen er der velfungerende kulturhuse i de forskellige
byer”, siger stabschef i Viborg Kommune, Frank Mikkelsen.
De fem rådhuse egnede sig ifølge Frank Mikkelsen heller
ikke umiddelbart til at blive omdannet til kulturhuse. Rådhusene er opført i 1970’erne, og hvis de skulle ændres til at

kunne leve op til nye bygningsreglementer, ville det være
næsten lige så dyrt som at bygge et nyt kulturhus.
I alt er 16 procent af de tidligere rådhuse blevet solgt eller
sat til salg.
GOD PLACERING
Det er Lokale- og Anlægsfondens strategi at udnytte rådhuse, kirker og andre offentlige bygninger til idræt, kultur
og fritid efter, at de har udtjent deres oprindelige formål. Og
muligheden for at skabe kulturhuse eller andre tilbud til borgerne er endnu ikke forpasset. Rundspørgen viser, at ﬂere
kommuner ikke har taget endelig beslutning om, hvad der
skal ske med rådhusene i fremtiden. Flere steder har man
planer om at samle alle rådhusfunktioner på et stort rådhus,
og dermed bliver endnu ﬂere rådhuse overﬂødige.
”Det nye kulturhus i Egtved viser, at det godt kan lade sig
gøre. Mange rådhuse har en god placering i byen og en bygningsmæssig kvalitet, som er oplagt at bruge til nye tilbud til
borgerne”, siger direktør i Lokale- og Anlægsfonden, Torben
■
Frølich.

>>ELITE SKABER

NØDVENDIGVIS IKKE

BREDDE
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BREDDE. IMIDLERTID ER DETTE FORKERT. DER SKAL HELT ANDRE METODER TIL, OG
DET KOSTER RESSOURCER OG STYRKEDE IDRÆTSTILBUD PÅ ALLE NIVEAUER.
AF RASMUS K. STORM, SENIORANALYTIKER, IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT

Da det danske herrehåndboldlandshold høstede frugterne af
mange års intenst elitearbejde ved EM i Norge, udtrykte Ulrik
Wilbek ved samme lejlighed en bekymring for de faldende
medlemstal i dansk håndbold. Selvom man skal være varsom
med at tolke for meget på enkelte års udsving, har landstræneren fat i noget centralt.
Det er nemlig ikke nok bare at læne sig tilbage og vente
på, at de unge i bare glædesrus strømmer til klubberne for
at blive den nye Joakim Boldsen eller Kasper Hvidt. Det skal
gribes an på en helt anden måde. Fastholdelse er nøgleordet,
og i den sammenhæng kan man paradoksalt nok ikke være
eliteorienteret, hvis man ønsker at skabe eliteresultater eller
øge den brede deltagelse. Det skaber nemlig ikke bredde at
være elitefokuseret - ganske enkelt fordi elite jo handler om
at vælge fra.
Ikke desto mindre er det en meget udbredt forestilling,
at elite (pr. automatik) skaber bredde, der så igen vil styrke
forudsætningerne for nye eliteresultater osv.
Men ikke bare er dette tilsyneladende en meget udbredt
forestilling, den er også forkert. Der ﬁndes faktisk ikke undersøgelser, der dokumenterer denne påstands validitet.
Tværtimod peger forskningen på det stik modsatte: At elitefokus rent faktisk kan have den modsatte effekt.
DET AUSTRALSKE FORBILLEDE
Australske forskere peger eksempelvis på, at fra 1980’erne
og frem til årtusindskiftet, hvor Australiens markante satsning på elitesport virkelig blev intensiveret, og hvor australske atleter vandt stadigt ﬂere internationale medaljer, skete
der et samtidigt fald i den brede deltagelse, ligesom især den
unge del af befolkningen blev mindre ﬁt og mere overvægtig.
I Norge har forskere peget på, at selvom fokus på at vinde
motiverer børn og unge til at deltage i sport, vil dette fokus
- når det bliver for fremtrædende - resultere i, at mange børn
springer fra. Andre norske forskere peger på nogenlunde
det samme: Når miljøet omkring børnene (forældre, trænere
mv.) bliver for optaget af og lægger vægt på resultater, udvi-

ser børnene mistrivsel og falder fra.
I Danmark har forskere ligeledes vist, at sammenhængen
mellem elitesatsning og breddedeltagelse er svær at få øje
på. Ikke engang inden for håndbold, hvor ﬂere års international succes for de danske landshold - nu med EM-guld - har
været normen, har det haft nogen videre effekt på rekrutteringen til bredden.
STIGENDE FORSKELLE MELLEM ELITE OG BREDDE
Meget tyder derimod på, at jo længere elitesporten bevæger
sig væk fra breddesporten i sin ekstremitet og krav, jo vanskeligere bliver det for den almindelige udøver at følge med.
Løsningen bliver i stedet, at den aktive deltagelse aﬂøses af
passivt beskueri i rollen som tilskuer - gerne i sofaen med
en pose chips i hånden. Desuden har elitefokusset politisk
set ofte den konsekvens, at midler og ressourcer fjernes fra
bredden.
Men uden de fornødne faciliteter, et velfungerende foreningstilbud eller muligheder for at dyrke selvorganiseret
idræt, svækkes grundlaget for, at befolkningernes idrætsvaner kan styrkes.
Da ﬂere vestlige lande i øjeblikket er ved at få øjnene op
for de stigende problemer med inaktiv livsstil blandt deres
befolkninger i forhold til udbredelsen af fedme, sukkersyge
og andre livsstilsbetingede lidelser, er dette en vigtig indsigt
at notere sig. Ikke mindst når der skal foretages politiske
prioriteringer.
Kritikken skal ikke være et argument for at fratage eliten støtten. Den har en stor kulturel værdi i sig selv, der bør
adresseres. Men med det ovenstående in mente vil det være
formålstjenligt at undlade at indpakke argumentationen om
støtte til eliten i nyttemæssige argumenter om, at det samtidig vil styrke bredden.
Her gælder helt andre mekanismer, og det kræver investeringer at få hævet idrætsdeltagelsen på det breddemæssige
plan, men det er et politisk spørgsmål. Indspark til denne
drøftelse fremkommer, når kulturministerens breddeidrætsudvalg kommer med sine anbefalinger senere på året.
■
Det bliver interessant at følge.

SYNSPUNKT

DET HAR GENNEM MANGE ÅR VÆRET EN UDBREDT FORESTILLING, AT ELITE SKABER

LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN
KANONBÅDSVEJ 12
1437 KØBENHAVN K

