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De er blevet kaldt huller i danmarkskortet og parallelsamfund, de bolig- 
områder, der figurerer på skiftende regeringers ghettolister. Men en 
”ghetto” er også et sted, hvor folk har hjemme. Modfortællinger er et forsøg 
på at skabe en anden fortælling om de bebyggelser, du troede, du kendte.

Fem forfattere og en tegneserietegner har besøgt beboere i seks  
boligområder; mødt dem i deres hjem og hørt om deres hverdag. Det er der  
kommet seks bidrag ud af, som afspejler at beboerne, områderne og 
forfatterne er vidt forskellige.

Du kan blandt andet læse et bidrag af Ida Marie Hede, der gennem 
en unavngiven teenager og vennerne Rami og Fatima giver et billede af et 
boligområde som måske, når alt kommer til alt, er helt, som det skal være. 
Du kan også læse seks scener af Liv Nimand Duvå, der skildrer både dem, 
der tager beslutningerne og dem, der mærker konsekvenserne af nedriv-
ningerne. Til sidst i bogen finder du en tekst af Hanne Højgaard Viemose, 
der har skrevet om sin oplevelse af at bo i Gellerup. 

Alt dette og meget mere kan du læse om i denne e-bog. Vil du også høre 
beboernes egne fortællinger, kan du lytte til podcasten Modfortællinger.

Introduktion
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Christian Steentofte 
Andersen, Ph.d. 
stipendiat NoRS

Teksterne i denne bog er skrevet på baggrund af en række forfatteres  
besøg i de almene boligområder Tåstrupgård, Ringparken, Stengårdsvej, 
Gellerup, Vollsmose og Tingbjerg. Det er vel så neutralt, det kan siges. 
For man kunne også sige, at de er skrevet på baggrund af besøg i socialt 
udsatte boligområder. Eller forsømte boligområder. Eller ghettoer. Eller 
parallelsamfund. Kært barn har som bekendt mange navne. Og ligesom 
navne er identitetsfremmende for dem, der går rundt og hedder dem, er 
de det også for de steder, der får dem tildelt: Vi har nok alle sammen fore-
stillinger om, hvordan der er i disse områder. Og de fleste forestillinger er 
nok negative. Men netop den antagelse vidner om, at stederne ikke bare 
består af beton – de er også støbt og brolagt med sprog, navne og fortæl-
linger, der skaber forestillinger og associationer. Faktisk i en sådan grad, 
at de kan betragtes som en slags dynamiske tekster, som palimpsester, 
hvis fortælling hele tiden omskrives af politikere, medier, arkitekter, aka-
demikere, planlæggere og aktivister. Forfatterne i denne bog skriver også 
på denne tekst. Men hvorfor er det egentlig relevant? Ja, hvorfor gøre bo-
ligområderne til genstand for litteratur? For mig at se finder man ét af sva-
rene på disse spørgsmål i den type viden, litteratur kan tilbyde. Det vil jeg 
komme tilbage til. For først er det oplagt at spørge, hvordan den oprinde-
lige (beton)tekst egentlig var skrevet? Hvorfor byggede man overhovedet 
de ovennævnte boligområder?

Set fra 2021 kan det virke mærkværdigt, at de almene boligområder 
fra årtierne efter 2. Verdenskrig rent faktisk var sociale boligutopier, som 
skulle udgøre rygraden i opbygningen af den danske velfærdsstat. Enhver 
havde krav på og ret til en velfungerende og ikke mindst betalelig bolig, og 
de ensartede, praktiske montagebyggerier skulle afspejle socialdemokra-
tiske værdier såsom lighed, fællesskab og solidaritet. Men de blev aldrig 
rigtig en succes. For i takt med den stigende økonomiske velstand, deregu-
leringen af markedet og et liberalistisk skifte i boligpolitikken op gennem 
1980’erne blev det mere attraktivt at eje end at bo til leje. Og derudover 

Forord – eller litteraturen som undersøgelse?
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var den arkitektonisk modernistiske ide om den universelle boligform til 
det universelle menneske ikke ligefrem attraktiv for nye generationer, der 
søgte at udtrykke deres egne særegne identiteter. De lagde afstand til den 
store velfærdsstats kødhakker, som de mente kværnede alle individer til 
den samme, grå frikadellefars. Denne heftige sociale devaluering samt den 
nye økonomi førte til, at man mange steder ikke kunne leje boligerne ud til 
middelklassen, og de blev derfor hurtigt domineret af lavere socioøkono-
miske grupper, migranter og flygtninge, ofte henvist fra kommunen.

I et historisk perspektiv er problemerne og segregeringen i disse om-
råder altså opstået i et komplekst samspil af økonomiske, planmæssige, 
ideologiske, kulturelle og ikke mindst politiske processer. Det er værd 
at huske på, hvis vi vender blikket mod samtidens politiske og sproglige 
kamp om boligområderne, som de seneste mange år har været så præget af 
udlændinge- og integrationsdebatten, at man kunne få det indtryk, at pro-
blemerne udelukkende er opstået internt på baggrund af ’beboersammen-
sætning’ eller neighbourhood effects. Denne forestilling bliver ikke mindst 
forstærket af den såkaldte ghettoliste, hvor ikke kun sociale parametre 
som uddannelse, ledighed, kriminalitet eller indkomst er bestemmende 
for, om et område er en ghetto, men også den respektive koncentration af 
’indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande’. Ghettobetegnelsen 
er da også blevet heftigt kritiseret. Blandt andet har kritikken lydt, at be-
tegnelsen kan gøre områderne mindre attraktive for tilflyttere – hvem har 
lyst til at sige, de bor i en ghetto? – og virke ekskluderende på områdernes 
beboere: Man skaber ghettoen ved at udnævne den, så at sige, og derfor 
producerer ordet også særlige forestillinger om, hvordan livsforholdene 
er i de almene boligområder – måske i særlig grad fordi, lad os bare være 
ærlige, størstedelen af os nok ikke besøger dem så ofte.

Ghettodebattens produktion af stedsforestillinger og debattører-
nes argumenter, såvel dem, der er for og dem, der er imod retorikken, er 
imidlertid i høj grad baseret på en type viden, der forsøger at se steder 
og problemer sådan lidt fra oven ved brug af tal, grafer og statistik. Man 
forsøger at læse og forstå stederne fra en position, der betragter dem i 
deres totalitet. Skulle man ligeledes anskue ghettodebattens produktion 
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af stedsforestillinger sådan lidt fra oven, tegner der sig groft sagt to poler. 
Med den britiske geograf Doreen Masseys betegnelser kunne man sige, at 
den ene pol, dem, der insisterer på ghetto- og parallelsamfundsdiskursen, 
hovedsageligt promoverer en reaktionær stedsforestilling. Det vil sige, at 
de opfatter boligområderne som fæstninger med klare grænser til verden 
udenfor, og som tynget af deres sociale historik. De er beholdere for ’ik-
ke-vestlig’ kultur og sociale problemer, hvorfor stederne indvirker nega-
tivt på beboernes identiteter og praksisser, hvilket ad bagvejen indikerer 
en forestilling om, at Danmark også er et reaktionært sted med en distinkt 
stedsidentitet og nationalkultur, man kan skærme sig fra. I modsætning 
hertil står den anden pol, der argumenterer for, at boligområderne bedre 
opfattes som progressive steder. Denne gruppe argumenterer for, at bolig-
områderne rent faktisk er det modsatte af en afsondret ghetto, da stederne 
er karakteriseret ved en høj grad af etnisk heterogenitet og en høj grad af 
til- og fraflytning. Stedernes identitet er derfor i konstant forandring grun-
det beboernes mangfoldige kulturer og historier, og de skal derfor snare-
re defineres ved deres åbne grænser, pluralisme og udvekslinger end ved 
deres afskærmning fra verden. Tilsvarende forstås Danmark også sådan: 
som et sted til forhandling og i forvandling i en globaliseret virkelighed. 

Men hvad har alt dette så med litteratur at gøre? Jo, i lyset af oven-
stående stedsforestillinger har vi en tendens til at tale om og forestille os 
boligområderne, som var de ens steder med de samme stedsidentiteter (en 
forestilling, man også finder repræsenteret ved ghettolisten). Jeg vil påstå, 
at litteraturen kan nuancere disse forestillinger. Med inspiration fra den 
tjekkiske forfatter Milan Kundera kunne man sige, at litteraturen nemlig 
er uforenelig med det totalitære (videns)perspektiv. Faktisk siger den for 
det meste ’tingene er mere komplicerede, end du tror’. Og det er en kom-
pleksitet, vi har brug for i vores forestillinger om boligområderne, hvis vi 
vil undgå stigmatisering og segregering. Steder er nemlig ikke bare neu-
trale lokaliteter med bygninger og veje. Steder opstår også i forbindelser 
med sansende, spejlende og erindrende subjekter – og disse forbindelser 
har litteraturen sprog for. Jeg vil endda mene, at hvis vi tager dem alvor-
ligt, kan mange litterære tekster faktisk anskues som undersøgelser med 
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deres egne sproglige metoder, der kan unddrage sig klicheer og politiske 
diskurser. For litteraturens metode er horisontal, mikrosociologisk og fæ-
nomenologisk. Den interesserer sig for følelser, stemninger, fragmenter, 
atmosfærer, indskydelser, indtryk, rytmer, hverdagsliv, møder, minder og 
indskydelser. Den afviser generaliseringer, hviler i paradokser og inddra-
ger menneskelig levet erfaring. Med andre ord undersøger den kvaliteter, 
der ofte bliver affejet som usaglige i den offentlige debat, men som ikke 
desto mindre er afgørende erfaringer, mennesker gør sig på og med de 
steder, hvor de bor eller opholder sig.

Jeg håber derfor, at læserne af denne bog for et øjeblik vil glemme de 
negative eller positive forestillinger, de måtte have om de ovennævnte bo-
ligområder, og være åben for den viden om stederne, beboerne og husene, 
man finder i litterære tekster. Hvad enten den må forekomme reaktionær, 
progressiv, subjektiv – eller måske noget helt fjerde.



10



11

Ida Marie Hede

Der var 585 lejligheder fordelt på otte bygninger. Solen stod varmt ned 
over græsset og ramte de forældede paraboler, der hang som dovne  
skydeskiver fra et par husmure. Jeg havde hørt de voksne sige, at lejlighe-
derne lignede hinanden udefra. Hele bygningsværket – gule mursten – og 
i dem, vinduer i hvidt, en slags karnapper, der sprang frem i det gule. For-
nemmelsen af noget påsat. Fornemmelsen af et midtpunkt i lejligheden, 
hvor man afskærmet kunne stå og frit se ud over græsset. 

En sti snoede sig. En legeplads, gyngestativ. Et springvand. 

På den anden side af vejen, aktivitetshuset, der rummede en lille café.

Der var fem kilometer med bussen ind til byens centrum, om eftermiddagen 
var gaderne her døsige. 

Det var her, jeg boede. 

Fem kilometer til skole, jeg havde længe cyklet selv. Men det er ikke vigtigt, 
hvem jeg er. For Fatima boede her også. Og Rami. Og Markus. Og Dominique. 

Vi var mange, vi var fra alle steder, vi var alle vigtige kroppe, der færdedes 
i vores kvarter som insisterende sommerfugle.  

Efter skole gik jeg tit ned på caféen, hvor Fatima arbejdede som frivil-
lig. Jeg købte en cola og en rosinbolle. Det var ikke en almindelig café; det 
var en dyrecafé. En lille bar med et stort baglokale. Jeg og de andre teen-
agere fra området kaldte den: Uglecaféen, Mølcaféen. Fatima var ligeglad 
med, hvad vi sagde: Hun passede de små insekter i deres terrarier lige så 
ihærdigt, som hun altid havde passet sin undulat. Hun fodrede også et par 
sultne katte, et pindsvin. Man kunne indlevere et nødstedt kæledyr, eller 
efterlade et bur her, hvis man ikke længere havde mulighed for at drage 

Fladhuse / Højhuse
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omsorg for et af naturens væsner. Man havde måske købt det til et barn, 
der var vokset fra det. Indimellem kom Fatimas små niecer forbi. De fik 
lov at fodre de frodige vandrende pinde med bittesmå fluer. Fatima gav 
niecerne Sun Lolly. 

Det var usagt, men Fatima passede altid på mere, end hvad der var synligt; 
hun passede også områdets viltre småpiger. 

Fatima var den yngste datter i en søskendeflok på syv, vi ligner alle sam-
men hinanden, sagde hun, jeg er den eneste, der stadig bor her, mine 
søstre er flyttet til byen. Vores boligområde var ikke deres våde drøm. 

Jeg krummede tæer ved tanken om, at et hjem kunne være en våd drøm? 
Mit hjem var mit hjem. 

Børnene i området sprang op på Fatima, når de så hende. Sad med de tynde 
ankler viklet om hende, som var deres ben stofslynger. 

/

Rami var min genbo. Han var flyttet hertil fra en satellitby i en ørken på 
kontinentet med sin mor, da han var syv år. Dér havde han boet i højden, 
som han sagde. Highrise, baby. Et højhus i otteogtres etager. Jo højere, man 
kom op, jo mere eksklusive havde lejlighederne været. Hele etage halvtreds 
var anlagt som en pool, på etage femoghalvtreds var der en golfklub, på 
etage tres en pittoresk have, med rododendron, liggestole og cocktailbar, 
en italiensk fresko. De nederste ti etager var lejeboliger, og Rami og hans 
mor, Aygen, var aldrig klatret højere end fjerde etage. 

Fatima havde taget colaer med. Vi drev tit alle tre formålsløst og drøm-
mende rundt ad stierne om aftenen, Fatima, Rami og jeg, vores spinkle 
ben førte os. 
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Højhuset var et mærkeligt demokrati, fortalte Rami. 

På ydersiden var alt ens, fortsatte han. Alle lejligheder lignede hinanden i 
struktur. Vi var så tæt på andre kroppe, men de var uden for rækkevidde, 
sagde han. 

Jeg legede med de andre børn fra etagerne under mig. Min mor serverede 
om dagen og læste fransk om aftenen. Vi så aldrig indbyggerne fra de høje 
hvirvlende luftlag. Jeg så ikke deres rigdom. Kun elevatoren kunne have 
givet os adgang. En dag udspurgte jeg Belinda, der gjorde rent. Hun for-
talte, at i toppen, på etage otteogtres, er vinden så kraftig, at ens øjenlåg 
blafrer, og pyntetørklæderne blæser af, når man står på sin altan. Hun 
havde selv set det. Nogen betalte for at være så tæt på fænomenerne. Jeg 
sagde til min mor, at jeg ikke troede, rige mennesker var bange for at dø. 
Hun lo og sagde, at man kunne prøve at dulme sin dødsangst, men at den 
altid ville vende tilbage i en ny form. 

/

Fatima var ved at lukke caféen. Rami sad og hang i solen.  

Alle os, der boede her, vidste, at der var visioner for sådan et sted som vores 
boligområde. Det man kunne kalde planer. Generelle planer, helhedspla-
ner, kæmpeplaner, megaplaner. De var ikke skrevet af os, der boede her. 

Rami sagde, de vil bare shine det op. Så det bliver mere attraktivt at flytte 
hertil. Ønsker I jer ikke også nye venner? Fatima sagde, dem fra kommunen, 
de tager ikke møllenes trivsel og mit arbejde med at rengøre terrariet i 
betragtning, småpigernes hudafskrabninger, de interesserer sig ikke for 
sådan et lille liv. 

Fatima kiggede os olmt i øjnene og sagde: 
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Der er det, der hedder en boble, et kredsløb, en mavesæk, en livmoder. 
Alle de ord er kun metaforer for steder, der har fundet sig selv, som er deres 
egne. Som er sol, bevægelser, høje grin, der runger hen over en græsplæne, 
stille gråd fra soveværelser, cykler og biler ind og ud af indkørsler. 

Om en livmoder, som man ikke har nogen anledning til at smutte ind i, 
er det umuligt at vide særlig meget. 

Men nervetråde og ledninger og lysegule wires løber gennem alle 
kredsløb og alle organiske sække, næsten alt fodres udefra og fodrer sin 
omverden tilbage. Intet kan reelt være lukket om sig selv. 
Boblen springer, eller udvider sig, en ekstra boble sætter sig på ydersi-
den, så en boble mere, udvækster svinger sig ud som lassoer og fanger 
omverdenens opmærksomhed, trækker nyt stof og nyt liv ind i sig. 

Jeg gik alene hjem. Alt jeg ville, var at være som Fatima. Hendes stemme 
virkede overjordisk. Hun talte som en prædikant, som en søster. Da jeg 
kom hjem, søgte jeg på frivilligt arbejde på boligforeningens hjemmeside.

Jeg fandt: 

∙ Lektiehjælp, Sima, 6 år

∙ Fodre hajer i det store bassin i Centrum Akvarium

∙ Arrangere tombola

∙ Samle tyggegummi op fra græsplænen

Jeg vegeterede. Måtte sove på det. Kunne høre Fatimas og de ældre pigers 
vise og bossy stemmer i min hjerne: Få noget erfaring. Så snart du får løn, 
bliver du doven. Får udlængsel. Øv dig i at drage omsorg. Her hjælper  
vi hinanden. 

/
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Tusmørket kom, vi sad ved springvandet, den offentlige skulptur, det lyse-
blå kakkelmønster, vandet var på stand-by. Vi vinkede Markus hen. Han 
satte sig. Jeg fulgte ham med øjnene, trak min telefon frem og viste de 
andre et billede på Google Maps af en eventyrlig by, der glitrede. En by  
i Toscana, San Gimignano. Jeg sagde: 

Det er til en historieopgave, men se lige, overklassen regerede her i middel-
alderens storhedstid, og familierne, der sad på magten, konkurrerede om at 
bygge i højden, stræbe mod solen. Derfor skulle hver familie have sig et tårn. 
Alle de her tårne, halvfjerds eller mere har der været, de rejste sig kryptisk 
mod himlen. De stak op fra alle tagene med deres krukkede silhuetter. I dag 
er der fjorten tilbage, ruiner og guf for turister. Er det ikke vildt?  

Jeg så over på Markus, men det var Rami, jeg havde vakt noget i – vakt 
hans trang til at forandre og udvikle. 

Tænk hvis vi ikke byggede i højden – men byggede vores egne højhuse 
NED i jorden – måske som fladhuse? sagde Rami iltert. 

Fatima så muggen ud og sagde, hvorfor skulle vi dog det? Jeg foretrækker 
at bo i bredden. At hierarkierne spreder sig ud over et stort terræn og 
kan ses. Så toppen kan se bunden, og bunden kan se toppen.

Men alt er det samme her, sagde Rami. Lejlighederne ligner hinanden, 
forfaldet. Vinduesrammerne knager. Der skulle have været plantet flere 
træer, men de er ikke kommet ud fra kommunen endnu.

Både jeres højhuse og jeres byer med tårne er dumme fancy drømme, 
sagde Fatima: 

Rami var stille. Jeg kan bare godt lide, at tingene er nye.

Hvorfor betyder det så meget, at det skal være nyt? 
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Nu råbte Fatima, hun rejste sig rasende:

Andet end at du så har afværget skammen over, at noget var gammelt. 
Hvis du tror, du får en kæreste, når vi får nye skydedøre, opvaskemaski-
ner, når huslejen stiger….

/ 

Dagene går.

Fatima kommer løbende efter pigen, der griner, hun springer op på den 
offentlige skulptur, glider ned ad dens sider, vandet springer pludselig fra 
skulpturens top, og pigen glider og springer og griner, tusmørket rammer, 
pigen krammer Fatima. 

Dominique kommer løbende i den anden retning. Hun har set det 
hele fra sit stuevindue, hun tager fat i to små drenge, der har stjålet bolsjer 
fra kiosken, hun lader dem ikke gå. Hun lader dem ikke gå, hun ved, hvad 
hun skal sige til dem, hun har sine øjne på dem, de falder til ro under vægten 
af hendes stemme. 

Om aftenen kunne vi se Dominique vinke til os. 

Aggressivt; venligt? Dominique – alles mor. Hun var omkring halvtreds. 
Hendes tutorials for tyrkisk brød prydede youtube, og de andre kvinder 
var begyndt at bruge hendes teknikker. Folde brødet, krydre, pynte det i 
samme form. Hun forlod sjældent stuevinduet i sin lejlighed, hendes øje 
var et panoptikon. 

Hendes øje var en blød og varm pude. 

Kæmpeplaner er døde drømme, døde metaforer, sagde Rami en dag. 
Havde han opgivet sit begær efter det nye? 
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Det er beboerne, der har været her i mange år, der kender området bedst. 
De ved alt. De er på én gang spioner, tryghedspatrulje, mødre og syge-
plejere, læremestre for alle, der går hen over græsset en sen aften, alle, 
der løber vildt hen over en sti, alle, der har drømme og tårne i hjertet og 
paraboler i brystet. 

Det tog mig mange eftermiddage med Fatima, før jeg så lejlighederne,  
akkurat som hun så dem. Jeg ved ikke, hvordan hun havde fået evnen til at 
udpege noget for andre, få det til at skinne. Men Rami har jo ret, hviskede 
jeg, alt er lidt last year. 

Fatima lyttede, så sagde hun, du tager fejl. 

Se vinduerne – i karnapperne er der et stykke glas, som ikke har nogen 
funktion. Som ikke ældes. En bræmme – man kan bruge det som et lille 
udstillingsvindue!

Jeg fik øje på den sære bort af glas.

Fatima sagde: Alle, der bor her, sætter ting og sager, fotos, legetøj ind 
i det her lille ikkested i vinduet. Når man går forbi, ser man, at alt er 
forskelligt. At hver lejlighed er sit eget kredsløb. Der ser man ansigterne 
på bedstemødre, nevøer, onkler, tanter. Der ser man billeder af Brit-
ney Spears og Umm Kulthūm, Paw Patrol-bamser og fanplakater med  
Ariana Grande, Miles Davis, pyntenips, en helgen og en tørret blomst og 
et defekt ur. 

Jeg kiggede på vinduerne  et broget bånd, der knyttede de gule mursten til 
hinanden. Mørtel af brogede strømme af liv. Jeg kunne høre Ramis stemme: 
Frihedens paraboler, frihedens vinduer.
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I sensommeren 2014 flyttede min daværende kæreste og jeg sammen i en 
lejlighed i Gellerupparken.

Hun havde klaret alt det praktiske med at skaffe den, fordi hun i for-
vejen boede i Aarhus, hvor hun gik på Dramatikeruddannelsen, mens jeg 
boede i København.
Den var helt perfekt. Godt nok havde jeg håbet på, at vi ville komme til at bo 
i en lejlighed i en af de høje bygninger, så vi fik udsigt over Aarhusbugten. 
Det gjorde vi ikke. Vi fik en lejlighed i nogle lavere bygninger på Ben-
tesvej. Til den ene side, altansiden, havde vi udsigt til et kollegium, som 
lå på den anden side af et læhegn. Til den anden side var udsigten andre, 
højere boligblokke.

Lejligheden var forsømt, da vi flyttede ind, gulvet snavset, tapeterne 
plettede, og rundt omkring i skuffer og skabe fandt vi ting, som den tidligere 
lejer havde efterladt. Det så ud, som om fraflytningen var foregået i hast-
værk. Fik vi ikke at vide, at vedkommende var blevet smidt ud, at huslejen 
ikke var blevet betalt? Jeg synes, jeg kan huske, at jeg gik og tænkte på, 
hvordan det mon var gået dem. Vi kunne se på de efterladte ting, at der 
også havde boet et eller flere børn i lejligheden før os. Vi gik i gang med at 
gøre rent og vaske væggene ned og male dem hvide igen. Og vi drak rosé 
og snakkede om, hvordan vi skulle indrette os, hvor godt det skulle blive. 
Vi skulle have gæster hele tiden, og hun skulle skrive teater og jeg finde et 
arbejde. Lyset var så blødt og gyldent, som det kun kan være sidst i august.
      

*

Jeg tog ret mange fotografier, mens jeg boede i Gellerup. Og de første er  
netop af scener som den ovenstående. De afspejler glæden og forventningen. 
De tenderer det idylliske. Hver lille, smuk detalje er vigtig: dér sidder et møl 
på vores nymalede væg, dér under himlen flyver en flok råger, en tagetes i 
blomst. En tegning af et katteansigt på en flise. Månen der hænger stor 

Lars Bo Nørgaard

Gellerupbilleder 2014-15  
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og fuld over træerne i skellet ind til vores nabo, kollegiet. En regnbue der 
ender. De solstrålende ruder på en nabobygning, ringe af vand i pytten 
på dækslet over en kabelbrønd. Og der er etableringen af vores arbejds-
stationer; skrivebordene med deres åbne bøger, kuglepenne, notesbøger, 
laptops, talismaner og blødt lys. Vi skulle arbejde, min ekskæreste skrive 
teater, og jeg skulle skrive om at bo i Gellerup. Det der blev til den lille 
stressede bog, der hedder Vores 74 m2. 

Bygningen, vi boede i, havde et udvendigt opgangstårn, sådan at man, 
når man skulle besøge os, først skulle gå op gennem denne silo af glas, for 
så at komme over en lille bro, som førte hen til kun vores lejlighed. Der var 
noget eksklusivt over det, noget romantisk. Den lille bro. Hvis jeg stadig 
boede der, skulle gelænderet være overgroet med ærteblomster og klematis. 
Hvis vi holdt fest, skulle der stå levende lys, der skulle være røgelse.
Og jeg tager billeder af de omkringliggende blokke, er tydeligvis fascineret  
af samspillet mellem den grønne bevoksning og de ellers potentielt så  
monotone boligblokke. Der er noget fortryllet ved de fotografier, jeg er i gang 
med at opdage min nye verden.

Og sådan kan jeg også huske, jeg havde det den første tid. Jeg følte 
virkelig, at jeg var kommet til et sted, jeg kunne bo. Og det var kommet bag 
på mig. For jeg havde også fordommene med mig, det vil jeg gerne ind-
rømme. Fordommene om at det skulle være utrygt at bo i Gellerup. Men 
det var ikke min oplevelse, overhovedet. Uden rigtig at have mødt nogle 
beboere endnu, følte jeg mig velkommen. Folk hilste på mig på gaden, det 
har jeg ikke oplevet andre steder. Folk som ikke kendte mig. Det var en  
følelse af, at her kunne man høre til. Det ville selvfølgelig kræve, at jeg  
boede der i længere tid, rigtig at komme ind under huden på stedet. Men 
jeg var nysgerrig og klar på at lære det her sted at kende.
      

*
     
Men ret hurtigt begynder billederne også at vise afspærringer og gravema-
skiner. Skilte med adgang forbudt og klar til nedbrydning. Der er en serie, 
jeg har taget af træerne, en hel lille skov, der bliver fældet mellem vores 
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blok og den næste. Og pludselig ser det hele så bart ud.
Her bør jeg fortælle, at jeg allerede den første aften, da vi var i gang 

med at male, lagde mærke til, at der ikke var lys i et eneste vindue i vores 
naboblok. Det kunne ikke passe. Alle kunne ikke være på ferie på én gang. 
Så jeg undersøgte det på Google og fandt frem til, at der, på grund af noget 
der hed Helhedsplanen, skulle rives et antal blokke ned. Det var der ingen, 
der havde fortalt os noget om, da vi sagde ja til lejligheden, at vi skulle 
være naboer til en stor og larmende byggeplads.

Idyllen forsvinder ret hurtigt igen fra mine fotografier. Efterhånden 
som det bliver efterår, overtages de af billeder af store skriggule maskiner 
og bygninger i forskellige stadier af nedbrudthed. Maskinerne startede 
klokken 7 om morgenen og blev ofte ved indtil klokken 18 om aftenen. Det 
var stressende at bo lige op og ned af. Den næsten konstante larm af glas, 
der blev knust, betonelementer der faldt mod jorden med hule drøn. På et 
tidspunkt ankom en maskine, som skulle knuse betonen til skærver. Skær-
ver som skulle bruges til underlag til det, der siden skulle blive til Karen 
Blixens Boulevard.

Hvis ikke man kendte konteksten til nogle af de fotografier, jeg tog af 
området omkring Bentesvej, kunne man tro, at de sammenstyrtede byg-
ninger var resultatet af et bombeangreb. Sådan så det ud. Og nu, hvor jeg 
sidder og skriver, kan jeg mærke, hvordan jeg oplever sorgen igen, og uroen. 
I den samme periode begyndte jeg for alvor at lide af angst. Jeg kan se det 
på mine fotografier, hvordan de er taget mere på afstand end de første. De 
er mere ufokuserede, og mange er taget om natten. Jeg begyndte at lide af 
søvnløshed. Op og ned ad gaderne gik jeg, uden ro i kroppen, og med hjertet 
hamrende i mit bryst. En aften troede jeg, at al ilt i verden var sluppet op. 
Maskinerne blandede sig i mine drømme, de holdt aldrig fri.

      *

Der var også sket det, at vi havde fået et brev om, at vores blok nu også stod 
til at skulle rives ned.

En ting var, at ens bolig skulle rives ned af, på det tidspunkt, ret uklare 
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årsager. En anden at det i lang tid var svært at få noget klart at vide om, 
hvornår det skulle ske. Vores indretning af lejligheden stoppede, vi fik 
ikke hængt de gardiner, vi havde hentet i IKEA, op, planterne, vi i samme 
ombæring havde købt, begyndte vi at glemme. De stod der i deres potter 
og visnede.

Men først skulle der stemmes om det. Desværre er min erindring om 
det hele ret hullet og sløret. Flytningen til Gellerup var i løbet af et par 
måneder gået fra at være indledningen på et lykkeligt og interessant nyt 
kapitel i mit liv, til at være stressende og usikkert.

Jeg husker, hvordan vi beboere blev samlet i en hal. Der var folk fra Aarhus 
Kommune og Brabrand Boligforening, som viste os billeder af arkitekter-
nes visioner for det nye Gellerup. Jeg kan huske, at det undrede mig, at 
man kunne se bjerge i baggrunden, at der var palmer. Vi fik at vide, at 
det ikke kunne betale sig at renovere de pågældende blokke. De skulle 
rives ned og omdannes til enten ungdoms- eller ældreboliger. Jeg havde 
svært ved, midt i al den stress der var, helt at forstå, hvad det var, der 
foregik. Hvorfor kunne man ikke bare lade bygningerne forblive, som de 
var? Det var ganske udmærkede lejligheder. Set fra mit perspektiv var 
der ingen grund til at rive noget ned, som fungerede. Men på mødet blev 
det tydeligt, at der ikke var noget valg. Vi fik at vide, at hvis vi stemte ja 
til nedrivningerne, ville Boligforeningen tjene penge, som kunne bruges 
til forbedringer af de resterende bygninger. Nye stikkontakter, blev der 
lovet, og nye vinduer. Sikkert også mere. Og hvis vi stemte nej? Så vidste 
folkene fra Kommunen og Boligforening simpelthen ikke, hvad der ville 
komme til at ske. Jeg kan huske, det hele blive simultantolket til flere 
sprog, og jeg kan huske, at der opstod en diskussion, som gik på, at nog-
le borgere følte sig ført bag lyset af Kommunen og Boligforeningen. De 
mente ikke, at det var en reel demokratisk proces, når man ikke kunne få 
at vide, hvad et nej til nedrivningerne ville komme til at betyde. Desuden 
var det ikke første gang, at der var blevet stemt om nedrivninger, kunne 
jeg forstå. Nogle år tidligere havde man stemt for Helhedsplanen som 
sådan. Dengang var beboerne blevet lovet en moské som en del af det nye 
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Gellerup. Men hvor var den i de nye planer? Folkene fra Kommunen sagde, 
at det desværre ikke kunne blive til noget, men at der kunne opføres en 
et stykke væk fra Gellerup. Det hele var så kaotisk og trist. Jeg håber, jeg 
stemte nej, men jeg kan ikke huske det nu.
     

*

Den resterende tid, jeg boede i Gellerup, er noget rod i mit hoved.
Jeg husker bare en slidsom kamp med Boligforeningen om at blive 

genhuset under ordentlige forhold. Hvordan vi blev truet med, at hvis vi 
ikke tog imod, hvad Boligforeningen tilbød os, så ville vores sag blive over-
taget af Aarhus Kommune, og vi ville have langt mindre medbestemmelse 
og blive genhuset et eller andet sted uden for Gellerup.

De tilbød os en lejlighed, der var mindre, end den vi boede i, men som til 
gengæld var væsentligt dyrere, og jeg blev rasende. Jeg ved ikke, hvordan vi 
dengang fik samlet kræfter til at brokke os så effektivt på Boligforeningens 
kontor, at de pludselig ud af den blå luft fandt en meget rimelig rækkehus-
lejlighed på Ingasvej, i gåafstand fra Gellerup. Og endda en pose penge til 
at få den malet for. Det var underligt.
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Nadia Josefine 
El Said

Taastrupgaard My Precious,
eller Husene og Menneskene

Vi bevæger os igennem Taastrupgaard, de bleggule Huses univers. 
Huse der omkranser og befolkes af menneskene. Forsvarer, rummer.

Martsvind, vindtunneller og nedsænkede områder i læ. Solcellepaneler 
på tagene, skarpe hvidgule  refleksioner. Duer i flok omkring cellerne, 
pludrende vogtere af Husene. De letter i pludselige vift, svinger omkring i  
bløde kurver. Husdyret selv er gået i hi. Dens stilhed ligger som et ånde-
dræt, er næsten beboelig.

Labyrinten driller. Husnumre forsvinder og dukker op, rykkes rundt og 
formindskes. Intravenøse eksistenser iler lydløst gennem væggene, udfører 
deres skæmt fra kryptiske tunneller i betonbrudte elementer. Spøgelser med 
hang til funktionalisme.

På stueplan, firkantede haver. Hver have sit menneske. Et drivhus bikset 
sammen af hård plast og snilde. Hegn og åbenhed. Teenagere i små grupper 
samler henfaldenhed med affaldspinde, en hund får luft. En dreng falder  
chokeret og grinende ned fra en klatreedderkop i stål. Lander blødt på plas-
majord, dyrets rolige mave. Et bouncende barn, duvende imod himlen. 
Hvert område sin legeplads, sit dyrerige. En kvinde finder garnnøgler i en 
genbrugsstation ved blokkens gavl. Lyseblå og rosa nøgler, hun fylder en 
gennemsigtig plasticpose. Husene giver, afsondrer og opsamler.

Som Tusindårsfalke bevæger familievenlige biler sig ind og ud af husdyrets 
svælg. Omkring huskroppen, Elgiganten og IKEA, City2 og ekstravagante 
rundkørsler. Dyret har lagt sig strategisk, S-toge ormer sig over jordover-
fladen i flerdimensionelle retninger. Taastrupgaard ligger ingensteder og 
allevegne. 
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Der er en politik om Husene og menneskene, der lever i dem. For hver have 
vi passerer, formes en ny politik, der omslutter fliser, græspletter, grille.  
Udviskninger af gamle streger på gamle papirark. Optegninger af nye 
vinkler på nyt software. Omrokeringer, modernisering og sociale stra-
tegier. Indkomstkriterier og små druknede værelser. Plansociologi for 
urentable og ikke-hvide kroppe. De sociale ingeniørers esoteriske kunst.

*

D. Guldringe på fingrene. Hår trukket tilbage i knold. De guldglimtende 
fingerspidser lukker pelsfrakken til ved halsen, beskytter huden for vind. 
M. Livet fortælles, gymnasiet og fritidsjob. Føtex og Netto. Barndomme 
og drømme om fortsættelser, hvor fører stierne hen herfra? En tid efter 
Husene. Jurastudier og psykolog. De er trygge ved Husene. Her er altid 
nogen i nærheden, hvis man skal hjem en sen aften. De ved, hvad verden 
omkring dem tænker. Og at der ikke ville tænkes det samme, hvis huden 
om menneskene var en anden. Der trækkes på skuldre, og blikke sendes. 
Ringe glimter i solen, drejes og rettes til, som hvis de på samme tid accele-
rerer og holder tiden fast.

Vi sidder ved en anden bænk, taler nu med T. Ord flyver, historier fortæl-
les. Kvinderne er Husenes vølver. Det er gennem dem, at Husene taler, 
ler, skændes. Bagved de funktionalistiske klæder er der rundt og blødt.  
Husene har hofter, kurver som duerne replicerer med deres vift. Vægge 
og lofter kropsliggør en moderlig organisme af favntag og sagn. Kvinder-
nes og Husenes fortællinger er et væv af anekdoter, håb for børns fremtid, 
drømme om nymalede vægge og cremefarvede sofaer. Selv ubestandige 
vægge har brug for lidt resurrection, en tur i IKEA. Der er fælleskab i og 
mellem Husene. Børn vælter ud og ind af dørene. Om sommeren samles 
folk udenfor på bænkene. Alle kender hinanden. Det er godt, sådan er det 
ikke alle steder. Nu har corona og koldt forår gennet folk indenfor. Men 
når solen kommer tilbage, siger T. 
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I Husene bebos der uafbrudt. Så længe Husene er til rådighed, eksisterer. 
Så længe vægge står, med deres rummelige køkkener og jakkefyldte entreer. 
Over kroppene lofter. Skillelinjer til himlen, ingen stiger pludselig til vejrs.

I dyrets hjerte ligger den gigantiske ryddede plads med udplanet grusjord. 
En gul kran rager op i Vestegnshimlen. Her lå også huse. Bygninger befolket af 
mennesker, opvaskestativer, gulvtæpper, børnesenge, Ipads, morgentræthed, 
gamle og nye sprog, kulørte vaske, pandehår og pinlige barndomsbilleder i 
rammer på nopret tapet.

Ting der går tabt, mennesker der forsvinder. Til andre huse i andre områder, 
til andre køkkener, bænke, minder. Med og mod menneskenes viljer.

*

Vi går rundt mellem æggegule vægge. Permanente og ustabile. 
Duft af kød siver ud til os fra et åbent vindue. Menneskemaver gisper. 

Sol på altaner, mure.

Billedet er perfekt. I normalperspektiv mødes taglinjer, gangstilinjer og 
horisontlinjer, alle jordklodens linjer, i et ultimativt forsvindingspunkt. 
Hjernens kamera zoomer ind, mens øjenlinsen trækker sig tilbage, og  
Taastrupgaard warper ind og ud af sig selv, som et uendeligt boligdigt. 
Bænke, garnnøgler, D, M og T på en galaktisk bue udspændt mellem 
stjernetåger og nebulaer. Henover digtet kører The Soundtrack of Pale 
Yellow Buildings. Melodierne varierer, fra en frisk orgelkomposition til 
kurdiske børnesange og synthnumre fra 80rne. De blege Huse synger 
deres og beboernes sange, sender dur og mol ned af stierne i rapsodisk 
ekko, henover parkeringspladser, ud af bygningernes univers. Hvem har 
spurgt os? og Hvor skal vi nu bo? og Hvad vil det koste os?, lyder omkvædet. 

I en plantekasse, 2 centimeter under dækmuldens overflade, Le Corbusiers 
roterende øje, der flimrende glaner ud på son précieuse. Øjet hvisker 
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repeterende til sig selv, og hvem der end gider høre; a House is a Machine 
for Living. Stemmer indefra lejlighederne hvisker tilbage: Husene er kød 
og hud omkring vores kroppe.

Duerne er pludselig stille. De står naglet til tagryggen i en urovækkende 
formation. Vi mærker de kolde dueøjne i nakken. Måske det bare er os, 
de pludrende gargoyler på beton-elementernes Notre Dame er ude efter. 
Vogtende over Husenes beboere. Beskytter dem fra nysgerrige fremmede, 
kraner og politik.

Vi forlader menneskene og fuglene, det bleggule. Går ud ad en sti, der snor 
sig om en sø. Om noget tid er dyrets hjerte bygget op igen. Børnekulturhus, 
institutioner og luft. Ressourcer og nye mennesker, nye historier. Nye ringe 
på nye fingre der reflekterer i en anden sol.

*Verden er ændret

Jeg kan mærke det i vandet

Jeg kan mærke det i jorden 

Jeg kan lugte det i luften

*Citat er fra filmen Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring



27

Nogen tænker og noget forsvinder

Victor Boy Lindholm

I en rapport fra Realdania vurderes boligområdet Stengårdsvej i Esbjerg, 
der er på regeringens såkaldte ghettoliste, at have en arkitektonisk værdi fra 
lav til middel. På samme måde vurderes områdets kulturhistoriske værdi 
at være lav til middel. Det tænker jeg på, mens jeg går i majs vedvarende 
regn gennem Stengårdsvejs gårdhaver. Bygningerne er lave og rationelle, 
komponerede med rette linjer med ensartede vinduer og altaner, og på den 
måde må bevaringsværdien være højere, vigtigere – ja helt central for vores 
fælles bevidsthed om en fortid gjort af falske utopier. Det tænker jeg, mens 
jeg går i majs vedvarende regn på vej ind i et af lejlighedskomplekserne. 

Stengårdsvejs fællesområder er lige blevet renoveret. Det fortæller Anja, 
der bor i Stengårdsvejs eneste højhus. Huset skal rives ned, men fælles-
områderne er lige blevet renoveret. Anja fortæller om den intelligente 
legeplads, mens hendes og kærestens lejlighed er ved at forsvinde. Eller 
ikke forsvinde, nej, tilintetgøres er det rette ord. Højhuset skal nedrives, 
og derfor flyder Anjas liv rundt i papkasser, der er stablet op ude på den 
overdækkede altan. 

Anja fortæller om den nye sofa, som vi har sat os i, mens mit blik vandrer 
ud mod havet. Fra højhuset kan man se hen over de grønne arealer og ud 
mod Vesterhavet. Anjas kæreste, Simon, beskriver det som lejlighedens  
fremmeste kvalitet, at havet ligger derude som en mulighed, som en  
påmindelse om, at verden er noget andet end det, der sker her på Sten-
gårdsvej, hvor den intelligente legeplads lige er blevet indviet, mens Anja 
og Simon venter på, at deres lejlighed skal nedrives. 

Skal vi beskæftige os med det ord? Den intelligente legeplads. Ordet dukker 
op i majs vedvarende regn. Gennem disen står det og sitrer midt i den  
rationelle byplanlægning, der får Stengårdsvej til at fremstå ikke kun ens-
artet, men også som et udtryk for en bestemt måde at tænke mennesket 
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på. En måde som jeg ikke kan glemme, en måde som jeg ikke kan forstå: 
Mennesket som absolut rationelt, som absolut muligt at styre gennem 
boligernes udformning.

Jeg forstår jo godt, at man ville det, at det var fristende at tro på, at 
man kunne bygge og dermed påvirke mennesket til at bevæge sig på en 
bestemt måde. Men jeg tror, at det er vigtigt at huske, at det er slået fejl, og 
det er vigtigt at huske, hvorfor det slog fejl. Mennesket, der ligesom bare 
forsvandt ind bag sproget om bygningerne. Det er det, vi skal huske.  

Nej, der gemmer sig noget vigtigt ikke bare i den arkitektur, der har været, 
men også i de nye ord, der dækker over det kvarterløft, som Stengårdsvej 
har været igennem: Den intelligente legeplads. Hvem finder på det? Hvad 
er det overhovedet?

I Anjas lejlighed er den intelligente legeplads bare et ord, som ligesom 
vandrer ind i mig, mens hun fortæller om at købe en ny sofa som en slags 
modstandshandling, som en slags tro på, at tingene rent faktisk bliver 
bedre, at hendes hjem godt nok forsvinder, men at et nyt nok skal genopstå. 
Hun har boet på Stengårdsvej i tolv år, og kom hertil fra Gellerup, men Anja 
er førtidspensionist, og Simons løn fra arbejdet i Netto er ikke nok. Nej, de 
er blevet udvalgt, nej, ikke udvalgt, de er blevet udpeget til at blive genhuset, 
fordi de falder for kravene til befolkningssammensætningen i de såkaldte 
ghettoområder. Det er pengene, der bestemmer. Har vi hørt det før?

Jeg tror, at nogen vil sige, at Anja og Simons lejlighed roder. På den store  
kommode står forskellige hygiejneprodukter, mens der i køkkenet står 
samlet noget elektronik, ude på altanen sidder Anjas 20-årige hjemme-
boende søn og ruller cigaretter, mens han holder weekend fra online- 
undervisningen. Det er som om, alle hjemmets rum er faldet sammen i 
et, men jeg ser det ikke som rod, jeg ser det som mennesket, der trænger 
igennem en instrumentaliseret byplanlægning. En slags romantik, måske, 
men i maj måneds vedvarende regn er den næsten overvældende mængde 
af ting i den 40 m2 store lejlighed noget rørende. Et forsøg på at lade tingene 
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vokse ud over, hvad fornuften egentlig kan forestille sig? 
Hvad siger de hos kommunen? At de finder noget nyt til Anja og Simon. 

Men de vil ikke væk. De elsker Stengårdsvej. Det er en landsby på kanten af 
Esbjerg, og derfor er tingene i lejligheden også en slags kærlighedserklæring 
til kvarteret. Hver eneste lille ting gør det sværere at forestille sig, at Anja og 
Simon kunne bo et andet sted. Her er deres liv, og deres liv kan ikke findes 
andre steder. Det ville være nogle andres liv, ikke deres liv, men deres liv er 
jo styret af økonomien, af mennesker der finder på begreber som intelligente 
legepladser. Hvem er de? Hvem er de overhovedet? 

Jeg ved det ikke. Men der findes også et mørke i rodet. Uvisheden. Ikke at 
kende sin egen skæbne, at være udsat for de andre. Det er jo det, Anja og 
Simon er. De er udsat for os, der har holdt hånden under regeringer, der 
har kunnet tænke sig frem til ghettoplanerne. Det skal man altid huske. 
Intet opstår af intet. Der er altid et menneske, der har tænkt det der gøres, 
og det der gøres er, at nogen river Anja og Simons hjem ned. 

Nogen tænker og noget forsvinder. 

Det der forsvinder i majs vedvarende regn, bliver udskiftet med noget andet. 
Højhuset bliver erstattet af den intelligente legeplads, og jeg må altså se 
den nu. Anja og Simon giver mig retningsangivelser, og på vej ud af deres 
lejlighed takker de mig for, at jeg er kommet. På intet tidspunkt undskylder 
de for rodet, de konstaterer det blot: Rodet findes, ligesom regnen findes. 
Det kan jeg godt lide. På den måde underløber de mine forventninger, for-
ventninger gjort af fornuft og effektivitet. Måske er jeg et af de mennesker, 
der er gjort af den rationalitet, der river Anja og Simons hjem ned? Nej, 
måske, hvem ved, hvad de ville gøre, hvis de blev placeret i et kompliceret 
embedsapparat og skulle udtænke mikroskopiske del-led i en uoverskuelig 
stor plan, der ender med, at Anja og Simon bliver udskiftet med den intel-
ligente legeplads?

Ude på gaden igen bevæger jeg mig endnu en gang gennem gårdene, som 
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majs vedvarende regn har lagt øde. Her er ingen mennesker, og der står 
den intelligente legeplads. Den er våd og ensom og lysende grøn. Den vil 
være et håb, men er i stedet et skrig. I en rundkreds står grønmalede 
metalpæle med små plader, der giver digitale instrukser om forskellige 
bevægelseslege. Den ser præcis så ny ud, som den er, og den er faktisk lidt 
lille. Ikke mere end to gange to meter, og det føles helt forkert, at dette lille 
område bliver sat i stedet for højhuset. Og jeg ved godt, at det ikke er sådan 
det er. At den intelligente legeplads ikke erstatter højhuset, men alligevel.  
Den intelligente legeplads er noget, som må være her, mens Anja og  
Simon er noget, som ikke må være her. De små lysende digitale skærme, 
der blinker bag deres vandtætte beklædning i regnen, er noget, som nogen 
har tænkt må være her, mens Anja og Simon bare må forsvinde ud i majs 
vedvarende regn. 
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Liv Nimand Duvå

FÆLLESHAVEN

FØRSTE SCENE, hvor de nye boliger vises frem for potentielle 
købestærke beboere

Tidspunkt: Sommer 2022 Sted: Virkefeltet 16. Syv nyopførte række- 
huse med tilhørende terrasser, der ligger som en grøn ø i den store   
byggeplads. I udkanten kan man skimte rester fra den Fælleshave, der i 
forbindelse med byggeriet blev revet ned (et væltet højbed, knust glas fra 
drivhuset, blottede rodnet). Personer: En fremviser i stram mørkeblå 
skjorte, hvide sneaks og tilbageredt gyldent hår, der glitrer i solen.  
Han holder en mappe i hånden og smiler til de fremmødte, som tæller 
omtrent tyve unge par med små børn og gravide maver. 

Fremviser: Det er en stor fornøjelse at kunne byde jer velkommen til 
de nye Tingbjerghuse, hvor vi kan præsentere jer for vores nyopførte  
rækkehuse. Frem mod 2025 bliver det til i alt 1500 ejerboliger. Som I kan 
se, forholder de nye bygninger sig til de eksisterende boliger i området i 
form af gule mursten, der titter frem bag thermowood-facaderne. Og det 
er den slags eksklusive materialer, der får netop dette byggeri til at skille 
sig ud, samtidig med at det går i dialog med den omgivende natur.

(En pige i sølvsandaler er løbet ud på byggepladsen. Forældrene kalder 
på hende, hun reagerer ikke. Hun hiver en solsikke fra nogle potteskår og 
bringer den stolt og med jordede fingre tilbage til moren, hvilket afsted-
kommer lidt spredt latter og mumlen. Moren tager ikke imod den mudrede 
blomst, men beder pigen om at smide den tilbage. Hun finder vådservietter 
frem fra sin taske og begynder at rengøre pigens sandaler.)
 
Fremviser: Ja, det er jo et område i hæsblæsende forandring, og som I 
kan se, befinder vi os stadig midt i en ambitiøs byggeproces. Derfor vil jeg 
gerne invitere jer med på en rejse; luk øjnene og forestil jer den vision, som 
byplanlæggeren Steen Eiler Rasmussen havde, da han i 50’erne designede 
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denne københavnske bydel: Dyrkningshaver, grønne arealer og rene, hyg-
gelige naborum. Kan I se det for jer? Kan I høre børnene, der leger, planter, 
der gror, fugle, der pipper? I løbet af de næste år vil denne københavnske 
bydel blive ført tilbage til sine rødder. Der skal opføres frodige fællesha-
ver, handelsstrøg, nyrenoverede institutioner og kulturtilbud. Lige nu er 
drømmen ved at blive til virkelighed, og I kan stadig nå at komme med. 
Lad os gå en tur indenfor.
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ANDEN SCENE, hvor en kvindegruppe mødes i Fælleshaven for 
at arbejde og lægge planer for fremtiden.

Tidspunkt: En hvilken som helst tirsdag mellem kl. 16 og 19 før Fælles-
haven rives ned til fordel for de 1500 nyopførte ejerboliger. Sted: Virke-
feltet 16. En stor frodig Fælleshave med 60 små havelodder, hvor beboere 
dyrker egne grøntsager og urter, desuden findes et foreningshus, hvor en 
lang række aktiviteter finder sted; et åbent cykel- og træværksted, en bi-
avlerforening samt et design- og syværksted, der drives af kvinder, som 
nu har samlet sig i haven på en række hjemmebyggede bord- og bænke-
sæt, hvorpå broderier og hæklede tasker er lagt frem. I skyggen under 
bordet står kaffe og forskellige slags kager. Personer: Omtrent tredi-
ve kvinder i forskellige aldre og med forskellige historier. De fleste bor i 
Tingbjerg. Enkelte bor i Husum, på Frederiksberg, på Amager, men er 
alligevel mødt op for at være en del af fællesskabet. Nogle har været med 
i gruppen i flere år, andre er her for første gang.

En kvinde: Må jeg sætte mig her?

En kvinde: Selvfølgelig, selvfølgelig, sæt dig der. Vil du have vand? (peger 
på en kvinde, som deler vand ud). Det er varmt i dag. Alle skal have vand.

En kvinde: Tusinde tak (tager imod, drikker).

En kvinde: Vi har mange ting på programmet i dag, så lad os komme i gang.

(Alle kommer hen og sætter sig på bænke og klapstole, mens der fortsat 
deles vand ud.)

En kvinde: Der er kommet en del bestillinger på punge, så dem skal vi i gang 
med at producere igen, og så er der et nyt museum, der er interesseret i vores 
broderier. Vi skal også videre med vores store kort-over-Tingbjerg-broderi. 
Og så bliver vi desværre også nødt til at snakke om nedrivningen.
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En kvinde: Skal de også rive det her ned? Fælleshaven?

En kvinde: Ja, de tager det hele, så de kan bygge nyt og bygge nyt og bygge 
nyt til de rige. 

En kvinde: Undskyld, men hvem kan forklare mig: hvorfor skal det rives 
ned? Alle elsker det her sted. Jeg har ikke fået noget af vide, min søn siger: 
hvad sker der, hvorfor må vi ikke være her? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige 
til ham. Jeg ved ikke engang, om vi skal flytte, eller hvad der sker.

En kvinde: Sig til ham... nu kommer de rige mennesker.

En kvinde: De siger, at det her er en ghetto (slår ud med armene, kigger 
op i den blå himmel; foruden fuglene, der pipper, er der helt, helt stille)... 
DET her! er DET en ghetto?

(Nogle ryster på hovedet og griner, andre kigger alvorligt ned i jorden)

En kvinde: Dem der siger ghetto har aldrig været her. De ved ikke noget 
om vores liv.

En kvinde: Nej, men det er svært at forklare dem. Jeg har boet her i tredive 
år, jeg har været med til at plante alle de her ting, og alt det vi laver i vores 
gruppe, vi kan sælge det for mange penge nu. Vi arbejder for det her sted 
hver dag. Og mine børn, de har altid boet her. De har deres venner her, alle 
kender mine børn her. Og nu, hvad sker der nu...

En kvinde: Sig til dem, at politikerne i det her land, de er her ikke for os….

En kvinde: Nej. Lad mig forklare. Det er ligesom en vittighed... Okay, 
de magtfulde politikere sagde, vi vil ikke have nogen ghettoer i Danmark. 
Fint, sagde de andre politikere, ghettoer, selvfølgelig vil vi ikke have ghettoer, 
hvem vil have ghettoer, ingen vil have ghettoer. Men hov vent, sagde de 
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lidt mere kvikke politikere, du kan ikke bare sige ghetto, hvad mener du 
med ghetto, hvordan definerer du overhovedet en ghetto? Det havde de 
selvfølgelig ikke tænkt på, så nu begyndte de at skrive deres egne hjem-
melavede definitioner og besluttede, at en ghetto er et sted, hvor en stor  
procentdel af beboerne ikke har nogen uddannelse, hvor en stor procentdel 
af beboerne tjener under minimumsgrænsen, hvor en stor procentdel af 
beboerne ikke har noget arbejde, hvor en lille procentdel af befolkningen 
begår kriminalitet. Og nu kommer pointen... er I klar? De besluttede, at 
en ghetto var et sted, hvor en stor procentdel af befolkningen har anden  
etnisk oprindelse end dansk. Og nu tænker I nok: Sjovt, hvordan er det 
sjovt, det er ikke sjovt. Jo, for de besluttede så, at et område ikke behøvede 
at leve op til alle kriterierne, men at det sidste altid skal gælde. Altså hvis 
der ikke er særlig mange hvide mennesker, er det let at få de andre kriterier 
til at passe, så de kan kalde det en ghetto.

En kvinde: Jeg forstår stadig ikke... hvad er det, der er sjovt?

En kvinde: Sjovt nok har jeg ikke noget arbejde, når ingen vil ansætte mig.

En kvinde: Ja, og sjovt nok har jeg ingen uddannelse, når min uddannelse 
ikke gælder i det her land.

En kvinde: Jeg sagde ikke, at det var sjovt... jeg sagde, at det var ligesom 
en vittighed, en dårlig vittighed.

En kvinde: Drik noget vand, inden du besvimer.

(En smule spredt latter. Kvinden med vandet rækker hende et glas, hun 
tager imod, drikker).
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TREDJE SCENE, hvor statsministeren fremfører en vittighed, 
som ikke er sjov.

Tidspunkt: 1. januar 2018 Sted: Et kamera er sat op på et stort kontor  
i Statsministeriet, i forgrunden er et skrivebord med nyudskrevne A4-ark, 
en kuglepen og en farverig blomsterbuket, i baggrunden ses et par designer 
lænestole, et sofabord med tændte stearinlys og et vindue med hvide 
sprosser og frarullede gardiner, der når helt ned til gulvet. Personer: 
Statsministeren, statsministerens pressesekretær, et tv-hold på fire 
personer, der tager sig af kamera, lys, lyd og sminke.

(Statsministeren har sat sig foran kameraet under de varme projektører, 
der får sveden til at dryppe. Mens makeup-artisten drysser pudder ud 
over hans ansigt, kaster han et sidste blik på papirerne, der ligger på 
bordet foran ham. Han kniber øjnene sammen, samler sin kuglepen op. 
Han holder den stille i luften over papiret. Han bevæger læberne, mens 
han læser. Flere gange ligner det, at han skal til at strege et ord over, som 
en lærer, der leder efter fejl i en stil. Han holder lang tid kuglepennen 
over de sidste sætninger: ”Nogle steder ved at bryde betonen op. Ved at 
rive bygninger ned.”, og det ligner, at han skal lige til at strege dem ud, 
da pressesekretæren rømmer sig...)

Pressesekretær: Lars, er du klar? Vi er på live om et par minutter.

Statsminister: (kigger op, hvisker for sig selv) Hmm... så er det sgu 
bare det vi gør, vi river lortet ned.

TV-hold: Klar til optagelse

(Statsminister nikker, ser ind i kameraet med et hårdt blik.

TV-hold: Værsgo
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Statsminister: (smiler stift) God aften... Det går på mange måder godt i 
Danmark. Det går faktisk ret godt. Og det bør give os overskud, så vi kan 
tage fat der, hvor det går skidt. I aften vil jeg tale om en af de balancer, 
jeg er alvorligt bange for er ved at tippe. (Han slår sine hænder sammen, 
knytter dem og holder dem frem foran sig, kigger med en skrap mine ind 
i kameraet, som en forælder der skal til at irettesætte sit barn.)

Alt for mange steder har utrygheden fået lov at slå rod. Skal vi acceptere, 
at der er steder i Danmark, hvor ganske almindelige mennesker skal være 
bange for at være? Hvor beboere er utrygge ved at komme sent hjem fra 
arbejde? Eller bekymrede for at sende deres børn ned og lege? Aldrig i livet. 
Vi kan ændre det – vi skal ændre det.

Rundt om i landet er der parallelsamfund. Mange mennesker med de samme 
problemer er klumpet sammen. Det skaber en negativ spiral. En modkultur. 
Hvor man ikke tager ansvar, ikke deltager, ikke bruger de muligheder, vi 
har i Danmark – men stiller sig udenfor.

Der er slået huller i danmarkskortet. Det bekymrer mig dybt. Vi kan 
ikke ændre fortiden, men vi kan tage ved lære af den, når vi former frem-
tiden. Derfor går jeg ind for en fast udlændingepolitik.

For det første skal vi ikke længere lappe på årtiers fejlslagne politik. 
Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at 
bryde betonen op. Ved at rive bygninger ned. (højre hånd illustrerer med 
en fejende bevægelse ud i luften med hvilken beslutsomhed dette vil ske). 
Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Andre steder 
ved at tage en klar styring af, hvem der flytter ind. Vi skal lukke hullerne  
i danmarkskortet...
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FJERDE SCENE, hvor nogle beboere siger deres mening, mens 
der virkelig graves huller

Tidspunkt: En hvilken som helst tirsdag mellem kl. 16 og 19 før Fæl-
leshaven rives ned til fordel for de 1500 nyopførte ejerboliger. Sted: 
Virkefeltet 16. I Fælleshaven. Personer: De omtrent tredive kvinder  
i forskellige aldre og med forskellige historier, der hver tirsdag mødes  
i Fælleshaven, sidder og arbejder. En lille gruppe arbejder ikke, men 
sidder i en halvcirkel og snakker.

En kvinde: Jeg mener, at hvis politikerne ser et område med mange  
fattige mennesker, som ikke har nogen særlig uddannelse, så er det deres 
ansvar, altså regeringens, at finde ud af, hvad det skyldes, så vi sammen 
kan udvikle det område. For det område er også en del af Danmark, det 
store samfund. Så min mening er faktisk, at de skal lade være med at 
adskille os fra resten af samfundet, men være sammen med os. Hvis vi er 
sammen, kan vi bygge et stærkt samfund, det er min mening.

En kvinde: Hvis regeringen har besluttet noget mærkeligt, som det med 
at ødelægge vores område her, så gør det faktisk ondt på os, og det bør de 
passe på med. For det sårer menneskers følelser. Det gør også ondt på mig.

En kvinde: De vil gerne bygge store bygninger, der er dyre at bo i, så de 
kan tjene penge på det.  Men hvad er konsekvenserne af det?

En kvinde: Hvis du har for meget magt, så kan du bestemme over alle. 
Her er vi magtesløse, hvis nogen siger, I skal flytte, så er vi nødt til at gøre 
det. Men hvor skal vi flytte hen?

En kvinde: Hvis du tager min søns generation for eksempel, dem som 
har boet her hele deres liv, de vil protestere.

En kvinde: Hvor gammel er din søn?
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En kvinde: Han er otte år. Hans reaktion kommer til at blive meget mere 
voldsom end min, for hans forhold og relation til det danske samfund er 
meget stærk. Han har kun prøvet at bo her i Tingbjerg. Så når de tager 
de her beslutninger, der rammer den yngre generation, hvad er så konse-
kvenserne? De får det dårligt med sig selv, de kan se, at de ikke er ønsket. 
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare ham det.

En kvinde: Det er svært... jeg ved heller ikke hvad jeg skal sige... skal vi 
egentlig ikke i gang med at arbejde?

(Noget pludseligt larm nede fra byggepladsen, som nu er rykket nærmere. 
Lyden af hårdt materiale, sten eller beton, der graves op, knuses.)

En kvinde: Hør, den der bulldozer, den summer dagen lang, og om natten 
fortsætter den oppe i mit hoved.

En kvinde: Og de siger, at det er os, der laver ballade, os der graver huller... 
i hele denne her uge har jeg hverken kunnet sove eller arbejde.

(Larmen fra byggepladsen tiltager, de kan ikke længere høre, hvad hin-
anden siger. De øvrige kvinder stopper med at arbejde. Alle rejser sig op) 
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FEMTE SCENE, hvor potentielt købestærke beboere skal tynde 
malingen ud

Tidspunkt: Sommer 2022. Sted: Køkkenalrummet i et af de nyopførte 
rækkehuse, som benyttes til showroom. Boligen er indrettet i et minimali-
stisk, skandinavisk design med masser af luft og slanke møbler i stål, lyst 
træ og velour. Farverne er holdt i forskellige nuancer af grå, mørkeblå og 
beige. En enkel sofapude i orange velour lyser op og inviterer familierne 
til selv at digte videre. På væggene hænger et par grafiske IKEA-plakater i 
lyse trærammer. Personer: Fremviser. Omtrent tyve unge par og familier, 
som holder sig tæt til hinanden i hver deres familieenhed.

Fremviser: Forestil jer en hverdag med havekig, gulvvarmet parket i stue 
og køkken til morgenkaffen, hvis man da ikke foretrækker sin kaffe ude på 
terrassen, hvor man kan nyde udsigten til... ja på sigt kan I nyde udsig-
ten til den nye fælleshave med frugttræer og vilde bærbuske, der vil blive  
opført. I det hele taget bestræber vi os på at integrere naturen og biodiver-
siteten. I dyrkningshaverne kan man gro grøntsager, bær og urter til glæde 
for både børn og voksne, og trænger I til en frisk gummistøvlesafari, er 
Utterslev Mose kun 600 meter væk. Det er på mange måder et familiernes 
paradis, der lægger op til fælles grillaftener ude på terrasserne og legeaftaler 
på tværs af rækkehusene.

Potentiel købestærk beboer med spædbarn i bæresele: Hvornår 
kan man regne med, at det hele står færdigt?

Fremviser: Vigtigt spørgsmål, tak. Jamen, jeg kan sige, at vi arbejder 
inden for rammerne af kommunens lokalplan for området, som definerer 
det nye Tingbjerg frem mod 2025, men rigtig meget vil stå klart inden da, 
og omvendt kan man jo sige, at vælger man at flytte ind allerede nu, kan 
man deltage i de forskellige udvalg og være med til at præge området i den 
retning, man ønsker.
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Potentiel købestærk beboer med spædbarn i bæresele: Jeg tænkte 
nu egentlig mere på de andre bygninger, hvornår skal de rives ned?

Fremviser: Du mener det oprindelige byggeri... Jamen det er faktisk 
sådan, at man her i Tingbjerg arbejder med en strategi om at udtynde frem 
for at nedrive, og det er jo så derfor, at vi bygger her inde imellem det op-
rindelige byggeri, man kan sige, at disse boliger skal balancere Tingbjerg i 
en ny retning.

Potentiel købestærk beboer med spædbarn i bæresele: Det vil 
sige, at vi faktisk ville skulle bo i en ghetto?

Fremviser: Jamen det vil det jo så netop ikke nej, da disse nye bygninger 
vil sørge for at området ikke længere vil opfylde regeringens kriterier for 
at være på ghettolisten. Ved at opføre 1500 nye private boliger til et mere 
ressourcestærkt segment, vil andelen af almene boliger falde fra de nuvæ-
rende 95% til 40%. Se det som en sort bøtte maling, hælder man nok hvid 
i, vil mængden af maling være større og farven blive mere henad lysegrå. 

(På det store stålspisebord ligger det trykte salgsmateriale. På forsiden 
er et fotografi af en dreng i børnehavealderen, som sidder og graver i 
et højbed sammen med en ældre mand, som kunne være drengens bed-
stefar. Drengen er solbrun, har mørkeblond hår og ser ned i højbedet, 
hvorfor øjenfarven ikke kan bestemmes. Den ældre mand har gråt hår og 
gråt skæg, han ser ligeledes ned i bedet ligesom drengen, hans øjenbryn 
og øjenvipper er mørke og markerede. Han står i solen, og umiddelbart  
giver hans mørke hud associationer til lange solrige eftermiddage på  
terrassen. Ud fra billedet ville de begge umiddelbart nemt kunne passere 
som hvide, dog kan det ikke udelukkes, at der er tale om en såkaldt anden 
etnisk oprindelse end dansk. Ved siden af salgsmaterialet ligger løse klinker 
og små træplader.)

Fremviser: I har jo virkelig mulighed for at sætte jeres eget præg her. I 
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forhold til området er der masser af aktiviteter og udvalg, der gerne vil lytte 
til jeres behov. Og boligerne her kan ligeledes indrettes personligt helt ef-
ter jeres egne ønsker. Her på bordet ser I et udvalg af de særlige klinker, 
trapper og træparketter, I kan vælge imellem. Det er desuden muligt at 
tilvælge ekstra ovenlysvinduer, vaskesøjler eller særlige nuancer til jeres 
Svanekøkken. Når I køber husene, allerede inden de opføres, får I altså 
virkelig en unik mulighed for at sætte jeres eget præg både på boligen og 
på lokalområdet, der vil kunne blive opført helt i jeres billede.
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SJETTE SCENE, hvor kvindegruppen for første gang i mange år 
ikke er samlet.

Tidspunkt: En hvilken som helst tirsdag mellem kl. 16 og 19 efter Fæl-
leshaven er blevet revet ned til fordel for de 1500 nyopførte ejerboliger.
Sted: Ingen steder eller mange forskellige steder. I stuer og køkkener, 
på stier langs byggepladserne, ude foran de nyopførte rækkehuse ved 
Virkefeltet 16. Personer: De omtrent tredive kvinder i forskellige aldre og 
med forskellige historier, der hver tirsdag plejede at mødes i Fælleshaven.

En kvinde: (sidder i en stue med sit store broderi. Hun har endelig lært 
at brodere, ikke lige så godt som hendes mor broderede, men det er samme 
teknik, hun benytter sig af, og i lang tid har hun været i gang med et stort 
værk, der forestiller Fælleshaven. Hun sidder i en stue foran et larmende 
fjernsyn, hun ikke følger med i. Det er svært at samle sig om broderiet, 
når det ikke længere er et fælles projekt.)

En kvinde: (står og kigger ud af sit vindue, på hvad der før var en af 
kvarterets legepladser. Nu er der mudder og bulldozere, nogle håndvær-
kere der holder pause. Hun elskede at kigge på børnene, der legede, der 
var noget livsbekræftende ved det, hun kunne lide at holde øje med dem, 
om de opførte sig ordentligt overfor hinanden, at ingen var faldet og havde 
slået sig, at de alle havde det godt. Hun ser ingen grund til at kigge ud 
mere og sætter sig ned.)

En kvinde: (går med et barn i hånden langs en byggeplads. De stopper 
ved en stor planche, der viser en tegning over, hvordan området kom-
mer til at se ud. Det er grønt, som før de begyndte at rive ned, men mere 
strømlinet. Der er også mennesker på tegningen, nogle børn der leger på 
en legeplads, voksne der går langs stierne. På en bænk sidder to kvinder 
og drikker kaffe. Kvinden og barnet står lang tid og stirrer på planchen,  
inden de går ned mod deres opgang. Ingen af menneskene forestiller dem.)

Denne tekst er fiktiv, selvom der visse steder inkluderes materiale fra regeringens ghettoplan, kommunens 
lokalplan for Tingbjerg, statsministerens nytårstale 2018, statsministerens tale ved Folketingets åbning 
2020, salgsopstillinger fra ejendomsselskabet NREP’s tingbjerghusene.dk samt snakke med kvinder fra 

design- og sygruppen Igne:Oya til hvem denne tekst er dedikeret. Tak for jeres store gæstfrihed.
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Jeg kom til Gellerupparken i sommeren 2011 med min søn på knap 2, 
gravid med mit andet barn og midt i en skilsmisse. Jeg var netop ud-
dannet fra Forfatterskolen i København, men havde ellers ingen færdig-
gjort uddannelse og følte, jeg befandt mig i en sårbar situation både øko-
nomisk og mentalt. Gellerupparken tiltalte mig med sin mangfoldighed,  
Bazar Vest og ikke mindst udbuddet af gode, rummelige lejligheder til 
overkommelige priser. I Gellerupparken fik vi en 3-værelses på 101 m2 
til fem et halv tusinde. Selv en arbejdsløs nyligt debuteret forfatter kunne 
være med her.

Det ekstra værelse – mine sønner og jeg brugte kun stuen og det til-
stødende i det daglige - var en lykke, når fx drengenes islandske far (som flyt-
tede hjem til Island efter skilsmissen) eller bedsteforældre kom på besøg, og 
siden, da jeg fik arbejde på en højskole og havde brug for hjælp til at hente 
og bringe drengene i det daglige, kunne værelset, det 3. værelse, passende 
være til vores au pair, som jeg lidt flot kaldte hende, Ida, min tidligere elev 
fra Skrivekunstskolen. 

Børnehaven Mågen
Min søn fik plads i børnehaven Mågen, da vi kom til Gellerup dengang i ’11. 
Han var den eneste med lyst hår og blå øjne. Sammensætningen var ligeså 
blandet som i resten af Gellerup; børn af forældre med somalisk, tyrkisk, 

Hanne Højgaard 
Viemose  

Appendiks: Gellerup

Vejene hedder Jettesvej, Janesvej, Tinesvej, Emmasvej, 
Astridsvej, Gudrunsvej, Sigridsvej, Louisesvej og Bentesvej. 
Her bor Raghad, Solera, Zuleika, Muhammed, Abdimalik, 
Karim, Bahir, Narin, Yahir, Asya, Selina Marwa og Noura.  

Fra Mado, 2015
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kurdisk, palæstinensisk, libanesisk, polsk, russisk, iransk, tamilsk, vietna-
mesisk, irakisk, afghansk, pakistansk etc. baggrund.

Børnehaven Mågen var på flere måder en drøm af en børnehave 
for mig. Gellerupparken var officielt kategoriseret som ”socialt belastet”  
område, og man havde derfor dobbelt normering af pædagoger, hvilket 
var en gave for et lille barn. I øvrigt viste de sig, hans børnehavepædagoger 
som fulgte ham hele hans børnehavetid, at være engagerede og kompe-
tente ud over det sædvanlige. De fleste havde arbejdet i området i mange 
år, flere i årtier og kendte områdets udvikling, beboernes udfordringer og 
forskellige problemstillinger, de havde forståelse for områdets familier og 
udsatte borgeres virkelighed, som i Gellerup for en stor del af de voksnes 
vedkommende drejede sig om at være traumatiseret efter borgerkrige og 
flygtningelejre. 

Helhedsplanen
I 2013 begyndte man at tale om Helhedsplanen. Det var en boligsocial 
indsats i Gellerupparken, der var kategoriseret som et ”socialt belastet” 
område. Indsatsen var i kommunalt regi og indebar lokale initiativer 
som fx fritidspatruljen, der var et forsøg på at hjælpe børn og unge med  
meningsfulde aktiviteter i fritiden. Der var et hold af fædre, som holdt 
særligt øje med unge drenge, der drev omkring og lavede ballade. Ingen 
tvivl om at området også var præget af for mange knallerter, pushere og  
forsømte unge med for megen uro og aggression i sig. Heraf Helhedsplanens 
opståen. Heller ingen tvivl om at de lokale initiativer, såsom fritidspatruljen 
og bydelsfædrene (siden kom bydelsmødrene til) var en succes, her var 
folk og tiltag som lykkedes med at få fat i de unge. 

Kvindesvømning
Tilsvarende med kvindesvømningen i Gellerupbadet, et andet velfungerende 
socialt initiativ. Som med meget andet vender folkesundheden den tunge 
ende nedad, og de socialt udsatte borgere i Gellerup var ingen undtagelse. 
Her var en specifik udfordring, at mange kvinder fandt det grænseover-
skridende at gå i svømmehallen sammen med mænd, og for disse kvinder 
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viste kvindesvømningen sig at være et fantastisk tilbud, hvor de både kunne 
få motion og have et socialt liv udenfor hjemmet.
Desværre blev kvindesvømningen i 2017 lukket af Aarhus Kommune på 
trods af massive lokale protester og kvindernes positive erfaringer med og 
gavn af ordningen.

Dialogisk læsning og busordning
I børneinstitutionerne i Gellerupparken praktiseredes det, man kaldte 
”dialogisk læsning”, som en metode til at give børnene, der alle var  
tosprogede og de fleste med andet end dansk i hjemmet, et bedre greb om 
det danske. Dialogisk læsning går helt overordnet ud på, at man læser den 
samme historie med børnene flere gange og undervejs taler om historien 
sammen, og metoden har vist sig fremmende både for børnenes sprog-
bevidsthed og for deres lyst og evner til at læse og tale om litteratur og 
historier i deres videre liv. Pædagogerne varetog den del af deres job med 
en særlig omhu og faglig stolthed, bemærkede jeg, og flere af dem fortalte 
mig, at de hermed håbede at kunne forhindre flere af ”deres” børn i at blive 
ofre for den kommunale og i området frygtede busordning, hvor forældre 
blev frataget det frie skolevalg, hvis deres børn ikke var gode nok til dansk. 
Børnene blev så sendt med bus til andre egne af Aarhus for at gå i skole 
med børn fra mere ressourcestærke familier, som man kaldte dem. Det vil 
altså sige i andre kvarterer i Aarhus, hvor børnene ikke kendte nogen eller 
kunne begå sig socialt. En ordning der fra starten blev stærkt kritiseret af 
pædagoger og andre fagpersoner med kendskab til socialt udsatte børn. 
Ikke desto mindre fungerer den praksis stadig den dag i dag.  

Nedrivningerne 
I 2014 blev nedrivningen af en række blokke en del af Helhedsplanen. 
Nedrivningerne var allerede skitserede i planen, men der skulle alligevel 
stemmes, selvom det virkede, som om beslutningen allerede var taget. Det 
blev forventeligt et ja til nedrivninger af en række blokke, som mange så 
som en mulighed for at give boligkvarteret et socialt løft. Jeg var fra starten 
skeptisk overfor nedrivningerne, som jeg og mange andre fandt unødven-
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digt brutale, ligefrem at sætte familier ud af deres hjem bare sådan, rive 
gode, billige lejligheder ned. For mit vedkommende kunne jeg heller ikke 
tilslutte mig den overordnede plan om ”at åbne området op”, som var no-
get, man konstant hørte. Denne åbnen op indebar, at træer og buskadser 
skulle fældes, bakker jævnes, stier rettes ud, og der skulle anlægges store 
overskuelige pladser, lægges veje ind igennem boligområdet. For mig, ikke 
mindst som mor til små børn, havde området netop sin charme i de snoede 
stier, de vilde buskadser og det, at der var et virkelig stort boligområde 
uden veje og biler, her kunne man gå lange ture, lege gemmelege, hænge 
ud på plænerne mellem blokkene, plukke brombær og lade børnene løbe 
af sted i forvejen på løbecykler eller deres små ivrige ben, når man var på 
vej til Bazaren eller City Vest for at købe ind.

Jeg var ikke den eneste skeptiker. Nogle nægtede at flytte ud af deres 
boliger og blev fjernet med magt. Andre følte sig talt ned til og stigmatiseret af 
denne evindelige tale om ”at normalisere” området og få en ”mere blandet 
beboersammensætning”, hvilket i denne sammenhæng betød, at man øn-
skede flere hvide middelklassedanskere i området. Ikke at der ikke var en 
blandet beboersammensætning i forvejen, i virkeligheden nok mere blan-
det end andre steder i kommunen.

Nedrivningerne satte for alvor ind i vinteren 2015 og blev den direkte  
årsag til, at jeg besluttede at flytte fra området. Det var voldsomt at færdes 
i et område præget af larm fra bulldozere og gravemaskiner, store dynger 
grus og støv, betonbrokker fra boligblokkene, der blev raget ned, pillet fra 
hinanden, smadret. Jeg gik morgen og eftermiddag med mine børn på stier 
mellem smadrede boligblokke, hvor deres kammeraters hjem før havde 
været. Om aftenen, når de skulle sove, spurgte de, om gravemaskinerne 
også ville komme ind og ødelægge vores hjem. Om natten havde de mareridt 
om gravemaskiner og bulldozere, og sådan begyndte jeg også selv at have det.

Jeg tænkte på, hvordan det måtte være for de af mine medbeboere, 
der havde siddet i flygtningelejre, de der havde oplevet borgerkrig. De der 
havde boet i blokkene i år og årtier, de der havde deres sociale netværk,  
familie og slægtninge her. De der allerede havde traumer knyttet til at bli-
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ve fortrængt fra deres hjem.
Og hvor skulle de flytte hen? (og HVORFOR?)

Eftertanker
Noget af det, der står tilbage, når jeg tænker på udviklingen af Gellerup-
parken, som jeg kendte den, er en trist fornemmelse af, at områdets be-
boere ikke er blevet hørt, set eller forstået, at området mere har været 
til afvikling end til udvikling, at befolkningsgrupper, der i forvejen var  
udsatte og stigmatiserede, er blevet yderligere udsat for diskrimination 
og stigmatisering. I bedste fald i misforstået bedrevidenhed fra politiker-
nes side, i værste fald og ikke mindre sandsynligt: Beboerne er blevet ofre 
for politikeres behov for en ideologisk markering, snarere end for et reelt  
politisk ønske om at give Gellerupparken et socialt løft for beboernes skyld. 
I 2018 blev den omstridte og stærkt kritiserede, men stadigt eksisterende 
ghettoplan vedtaget. Nu var det vedtaget på nationalt plan, at der skulle 
rives endnu flere boliger ned i de såkaldte ”ghettoer”, at familier skulle 
tvangsforflyttes alene på grund af deres etnicitet. Massiv kritik, heriblandt 
fra FNs Højkommisær for menneskerettigheder, har ikke fået et flertal  
i Folketinget til at aflyse planen.

I foråret 2019 mødtes mine børn og jeg med Ida ved City Vest. Vi var si-
den Gellerup flyttet til først København, siden Reykjavik, Ida boede nu  
i Spanien. Det var påsken 2019, og vi var alle på påskeferie i Danmark. 
Vi mødtes for at gå en tur igennem det ny Gellerup, fra City Vest op forbi 
Nordgaardshallen og herfra var det meste uigenkendeligt, bortset fra byg-
geaffald og byggepladser undervejs, sådan var det åbenbart stadig her 
fire år senere. Det er alligevel lang tid at lade folk hænge, lang tid at lade  
maskiner hærge et område. Og det er slet ikke forbi, stadig i dag i år 2021, 
syv år efter man vedtog de første nedrivninger i Gellerupparken, venter 
man på, at bulldozerne rykker ind igen, at endnu flere familier sættes ud 
af deres hjem. Og for hvad? 

Den ny hovedgade igennem Gellerupparken hedder Karen Blixens 
Boulevard. Meget kan diskuteres om Karen Blixens eventuelle racisme, 
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men at hun var kolonist qua sin tilstedeværelse som hvid farmer i en  
østafrikansk koloni, står ikke til diskussion. Det er svært ikke at se dette 
valg af gadenavn som del af en uskøn kavalkade af beboerundertrykkelser 
lige fra nedlukning af kvindesvømning til at fratage familier det frie sko-
levalg til at sætte folk ud af deres hjem og rive det ned. Man kunne have 
valgt et andet navn med andre konnotationer, et navn der var anderledes 
imødekommende overfor beboerne.

Fra mit køkkenvindue kan jeg se en skole og en bus, som 
kommer for at fragte en del af områdets børn til andre dele 
af byen, så de ikke bliver negativt påvirket af de andre børn 
i området, det er noget Aarhus kommune har besluttet, de 
synes det er en rigtig god idé: at fratage nogle forældre det 
frie skolevalg, hvis deres børn ikke er gode nok til dansk ved 
skolestart, ”så er det vigtigt at de kommer væk fra det ind-
vandrerbelastede område, … desværre oplever vi at mange 
børn vender tilbage til eget område når de får det frie skole-
valg” ”Jeg mener man kan se busningen som en ressource, 
fx når børnene skal til børnefødselsdag i Gellerup hvor de 
typisk kommer fra, så ka vi køre dem frem og tilbage i bus-
sen” siger en af Holme Skoles lærere til Jyllandsposten.

Jeg tænker på, om man kunne indføre en lignende ordning, 
hvor man screener børnene for selvretfærdighed, ignoran-
ce og hysteri: Hvis børnene fx tror en filippiner er en ren-
gøringsmaskine, sukker og hvidt mel en sygdom, Ipad en 
menneskeret, så kunne man fratage forældrene det frie sko-
levalg og køre børnene i busser til fx Trillegården eller Gel-
lerupparken, hvor de ka undgå at blive belastet af børn med 
samme verdensanskuelse som de selv, man må så huske at 
betragte busningen som en ressource, at de kan blive kørt i 
busser frem og tilbage.

Fra Helhedsplanen, 2015
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Tak

...til tidligere og nuværende beboere i Ting-
bjerg, Taastrupgaard, Stengårdsvej, Ringparken, 
Vollsmose og Gellerup for at åbne jeres hjem 
for os og fortælle om jeres liv og hverdag.

Også tak til Christian Steentofte Andersen, 
Liv Nimand Duvå, Nadia Josefine El Said,  
Victor Boy Lindholm, Ida Marie Hede, Halfdan 
Pisket, Hanne Højgaard Viemose og Lars Bo 
Nørgaard. 

En særlig tak til Ditte Christensen og Hanne 
Højgaard Viemose for samarbejdet om Lars Bo 
Nørgaards tekst.

Tak til Dreyers Fond og Statens Kunstfond 
for at gøre Modfortællinger mulig.
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