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2           KUNSTNERISK UDVIKLEDE METODER TIL BRUGERINVOLVERING

I den følgende sider vil vi præsentere en række af de 
principper, tematikker og metoder, som Kenneth Balfelt 
Team (KBT) har udviklet og følger, når vi arbejder med 
kunst og byudvikling. 

Kapitlet er delt op i tre dele. For det første vil vi præsen-
tere, hvad det er for grundprincipper, som KBT arbejder 
med, når vi arbejder med byer og mennesker. Her vil vi 
f.eks. gennemgå, hvordan vi forstår forholdet mellem 
kunstner/rådgiver og borgere, om rollefordelingen i 
designfasen, om KBTs forhold til tid og Integritet. 

For det andet præsenterer vi de håndholdte metoder vi 
bruger i forhold til, hvordan vi konkret griber kunst- og 
byrumsprojekter an: Hvem involverer vi, hvor mange – og 
hvad er fordelen og ulemper ved de forskellige samtale- 
og mødeformer? Vi vil også præsentere, hvordan en 
grundig borgerinddragelsesfase kan have en konflikt-
løsende effekt på lokalområdet, hvis man strategisk deler 
sin viden og indblik med boligområderne. 

Endeligt og afslutningsvis gennemgår vi i en række af de 
outputs, som man får, hvis man prioriterer en grundig 
involveringsproces. 

LÆSEVEJLEDNING
Denne udgivelse består af to dele. I bogens del 1 
gennemgår vi en række af de kunstneriske og metodiske 
tematikker og overvejelser, som ligger til grund for 
Kenneth Balfelt Teams arbejde med involvering. 

Del 2 består en tre praktiske eksempler på kunst- og 
involveringsprojekter, som KBT har arbejdet på de 
senere år. To af projekterne – Enghave Minipark og 
Folkets Park – er præsenteret i artikelform, mens 
Odense Gårdrum er et lidt længe skriv.

GOD LÆSELYST

Simon Mertner Vind og Kenneth A. Balfelt
Kennet Balfelt Team

INTRODUKTION
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I den følgende sider vil vi præsentere en række af de 
principper, tematikker og metoder, som Kenneth Balfelt 
Team (KBT) følger, når vi arbejder med byer og menne-
sker.

STRATEGISK INVOLVERING – KONTEKSTRELATERET 
METODE
Vores tilgang til en opgave er altid at udvikle en specifik 
metode til konteksten. Vi ønsker ikke at bruge en 
standard involverings- eller projektledelsesmetode. 
Hvert projekt er helt sin egen og har en ganske specifik 
historie og brugersammensætning – konteksten.  

Vi bruger involvering – både metodisk og konsekvent 
– som et afgørende redskab for at skabe gode løsninger. 
Det glæder både til vidensindsamling – hvad er bruger-

nes egen behov og analyse af situationen – og i analy-
se-, idéudviklings- konkretiserings- og udførselsfaserne. 
Ligesom vi involverer for at tale om åbningen, ibrugtag-
ningen og driften. Vi ønsker at have en åben tilgang til 
området og brugerne, dvs. komme uden at være påbe-
gyndt udviklingen af ideer, skitser eller et koncept.

Dermed forlader vi ideen om, at vi som rådgivere er 
foran og mere videnende end brugerne! Vi foreslår at vi 
accepterer at brugerne er væsentlig mere inde i kontek-
sten end vi er – og at vi venter med at få ideer, til vi har 
nok viden om konteksten til at komme med kvalificerede 
og, fremfor alt, for brugerne vedkommende bud. Både 
bud på analysen (hvad er situationen) og forslag til 
løsninger. Vi opbygger viden og dermed indhold til vores 
produkt lag på lag. Som nedenstående model illustrerer. 

KAPITEL 1

PRINCIPPER OG ETIK

Kvalificere brugerne til at deltage: Ligesom at vi som 
rådgivere skal opbygge viden, skal vi også kvalificere 
brugerne til at deltage i processen. Det kræver åbenhed 
og transparens i processen – og mange møder, både 
formelle og uformelle. I vores projekter engagerer vi os 
dybt med dem, der har kendskab til den kontekst vi 
arbejder i. Og de brugere og borgere, som vi laver 
projektet for, skal kvalificeres til at deltage i projektet 
sammen med os – de må ikke stå på sidelinjen i hel eller 
delvis uvidenhed. 

Vores projekter har vist at mennesker med deres 
kontekstforståelse, kan bidrage mindst ligeså meget 
som en faglighed. Øldrikkerne fra Enghave Plads er 
‘superbrugere’ af denne form for offentlige rum. De 
sidder der næsten hele dagen, hele året rundt. Ingen 
byplanlæggere, antropologer, arkitekter, kommunefolk 
eller kunstner har så meget erfaring med det offentlige 
rum, som de har. Det er vores opgave at italesætte 
denne viden og oversætte den til fysiske og processuel-
le løsninger – og bevidstgøre brugerne om at de har 
denne viden.

Illustration af hvordan vi som rådgivere starter med en meget løs og udefineret ramme og gradvist ved at involvere os i konteksten, får rammen 
defineret. 

Faser – som opbygger indhold

                                             Åben lyttende 
tilgang 

Ingen ideer, 
tegninger eller 
koncept

Brugernes analyse 
og behov

Fysiske 
registreringer

Desktop research

Dispositionsforslag

Skitse til koncept

Værdier

Næsten 
færdige tegninger

Koncept

Udbud
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Hvis brugerne skal kvalificeres til at deltage, og deres 
viden bruges, kan vi ikke nøjes med at invitere dem til et 
borgermøde af en times varighed. I Enghave Minipark var 
øldrikkerne involveret – og blev derigennem kvalificerede 
– til at deltage i alle projektets faser, i idéfasen, design-
fasen, i projekteringsfasen, i byggefasen og i driften. Det 
blev selvsagt til en del møder undervejs – og det kan 
mærkes på resultatet, hvilket er hele vores pointe! 

Hvis brugerne er med til at forme projektet hele vejen, 
har borgerinddragerne en yderst værdifuld medspiller. 
Når der skulle tages beslutninger og prioriteres, f.eks. 
pga. ressourcer, kan brugerne deltage i diskussionerne 
på lige fod med projektlederne, fordi de er kvalificerede 
til det.  Brugerne af Enghave Minipark har taget parken 
til sig i en grad, at de nærmest har overflødiggjort 
kommunens renholds- og overvågningspligter. 

MASSIV BRUGERINVOLVERING – MEN TYDELIG 
ROLLEFORDELING 
Brugere kan som udgangspunkt inddrages i alle projekt-
ers faser, men det betyder ikke at forskellen mellem 
faglighed og borgere skal udviskes. For der er forskel 
mellem borgere og professionelle – og den forskel skal 
markeres i alle faser, men specielt i overgangen fra den 
indledende research og analysefase til designfasen. 
Brugerinvolveringen handler om at skabe et grundlag af 

viden, som vi rådgivere (KBT + arkitekter) arbejder 
videre på. Med det prøver vi at understrege, at bruger-
involvering og design ikke skal forstås 1:1 – at brugerne 
formulerer hvad de vil have og at vi leverer det, f.eks. en 
gynge. Derimod betyder det, at brugernes analyse, viden 
og behov oversættes og bearbejdes af projektgruppen, 
så vi på denne måde får faciliteret en proces, hvor 
henholdsvis brugerne og projektgruppen bidrager til 
processen med dét de er bedst til.  

Model der viser hvordan det normale projektudviklingsforløb (øverst) spiller sammen med de områder, der kan involveres om (nederst) - i alle faser. 
Budskabet er, at der kan involveres om alle faser af et udviklingsforløb om f.eks. et byrum. 

Projektledelse
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SUPERBRUGERE OG EKSPERTER
Og husk. Alle er eksperter på deres egen situation, på 
den konkrete kontekst, de sociale relationer i området 
og i stedets betydning. 

Det gælder også – eller faktisk især – såkaldte socialt 
udsatte og ressourcesvage, som alt for ofte undervurde-
res og undgås i byudviklingsprojekter. I Enghave 
Minipark viste de lokale øldrikkere sig at være decidere-
de superbrugere af det offentlige rum, og vil til enhver 
tid forstå denne lokale kontekst bedre end fagfolk. Vores 
rolle er at italesætte den forståelse, sætte den i anven-
delse og her komme med vores professionelle værktøjs-
kasse og arkiv over mulige løsninger på deres behov og 
ift. deres analyse af situationen.

Derfor er det helt afgørende at vi kun spørger brugerne 
om det som de er eksperter på. Brugerne kan som sagt 
bidrage med deres lokalkendskab, analyse af en situation 
eller sted, historien og deres egne behov. Vi, som rådgive-
re, kan oversætte brugernes analyse og behov til kon-
krete fysiske løsninger. På den måde sætter vi afgørende 
viden og kvalifikationer i spil både hos brugerne og os 
som rådgivere. Hvorfor hyrer en arkitekt, for at fortælle 
ham/hende at brugerne vil have en gynge.

Derfor er det også afgørende vigtigt at vi kommer på 
banen med vores faglighed, når vi har opnået en god 

kontekstforståelse. Vi skal turde træffe faglige beslut-
ninger, men også kunne argumentere for dem ud fra den 
fælles opnåede forståelse af analyse, behov og udfor-
dringer.

KRITIK AF TRADITIONEL BORGERINDDRAGELSE
Vi er kritiske over for meget af den borgerinddragelse, 
som vi ser i f.eks. byudvikling. Hvis borgerinddragelse 
skal være i høj kvalitet kræver det tid og ressourcer. Alt 
for ofte, virker det til, er borgerinddragelse et håbløst 
bonuselement i en stor kompliceret proces: Borgere og 
brugere inviteres på kaffe og kage en tirsdag eftermid-
dag og så er det ellers bare med at udfylde gule post-its 
med ideer til hvad de gerne vil have. 

Derefter står rådgiverne med 251 forslag til legeelemen-
ter, møbler, beplantning, etc. Ofte er forslaget, der skal 
diskuteres til mødet gennemarbejdet og nærmest 
færdigt, hvorfor der egentlig ikke er nogen interesse i at 
ændre noget grundlæggende ved det.  

Vi tror ikke på den inddragelsesmodel – i hvert fald ikke 
hvis den står alene. Den model er kun til for at ”spilde 
mindst mulig tid”. Borgermøder, som tit bruges til 
borgerinddragelse, kan bruges til at informere om tiltag, 
vejre en stemning eller invitere til yderligere samarbejde. 
Men bør og kan ikke gøre det ud for en egentlig inddra-
gelse. 

Simpel model for samarbejde imellem brugere og fagfolk. Illustration af Spektrum Arkitekter. 
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TID
Tid er det vigtigste redskab til inddragelse, tillidsskabel-
se og kvalitetssikring. God tid giver frihed til at være 
tilstede og handle på det som sker. Og det kræver tid for 
brugerne at udvikle, vende sig til, acceptere og tilslutte 
sig de forandringer, som et kunst- og byrumsprojekt gør 
ved deres lokalområde og dem selv. Det tager tid før 
forslag og forandringer kan bundfælde sig – ligesom at 
det tager tid at få viden spredt ud til andre. 

INTEGRITET
Når en kunstner er afsender på et projekt falder projek-
tets resultater tilbage på kunstneren selv. Kunst er et 
ekstremt personligt virke. En kunstner kan ikke gemme 
sig eller sit værk bag eksterne barrierer eller undskylde 
sig med at ”det var chefens ordre, kommunens politik, 
eller omstændighedernes retningslinjer”. De er nødt til 
at stå 100% inde for alt, hvad de laver og sender ud. Som 
kunstner har vi mulighed for at ytre os om forhold, som 
embedsmanden måske nok er enige i, men ikke kan sige 
højt på grund institutionel solidaritet eller af frygt for 
repressalier. Det afgører vores integritet, som kunstner, 
om vi så gør – ikke frygten for repressalier. 

Dette har vi i KBT taget med os når vi udvikler nye 
metoder i konkrete projekter for f.eks. kommuner, og kan 
se at det både er en eftersøgt mangelvare og noget som 
kvalificerer projekterne. Derfor anbefaler vi, at det 
sættes på dagsordenen. 

Et forhold som kræver integritet, er når man involverer 
for en opdragsgiver eller chef, som ikke møder brugerne. 
Her kan “dem på kontoret” have en tendens til at komme 
med deres faglige eller personlige “take” på en løsning. 
Men hvis vi skal være tro mod den involvering vi laver, 
må vi på forhånd aftale en respekt for det der findes ud 
af i felten – koblet med den faglighed vi lægger ind over. 
Så den sidste del, fagligheden, kan vi diskutere med dem 
derhjemme, men analysen og behovene må stå. 

Et eksempel på dette var da vi i Folkets Park, hvor en 
stor målsætning var tryghed, havde fundet frem til at lys 
var tryghed for nogle og ikke tryghed for den hjemløse, 
der skal sove, eller den unge som røg smøger eller hash. 
Derfor valgte vi en løsning med zonebelysning – og 
dermed mørke felter. For kommunen var det stik imod al 

den forskning og viden de havde om hvordan lys skal 
bruges udbredt til at skabe tryghed. Så det krævede, 
helt legitimt, en forklaring af os om de behov brugene 
havde – og den skabte forståelse og afvigelse fra de 
normale løsninger!
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HVEM INVOLVERES – OG HVOR MANGE
Alle beboere, brugere og professionelle, som berøres af 
eller har interesse i det pågældende kunst- eller byrums-
projekt, bør involveres og inddrages. Men når grupperne 
er så forskellige som de er i byen – børnefamilier, 
hjemløse, unge mænd, andelshavere etc. – er vi nødt til 
at bruge forskellige metoder og mødeformer. Det er bare 
ikke alle grupper, som tropper op til et møde på bag-
grund af en e-mail invitation eller et opslag på Facebook.

De unge skal du ned på gaden eller ind i klubben for at 
møde. Øldrikkerne ligeså – men helst så tidligt på dagen 
som muligt, inden de er for fulde. Børnefamilier skal have 
det passet ind imellem hentning, madlavning og putning. 
Hvis vi skal i dialog med udenlandske hjemløse skal vi 
måske have en tolk med. Og så videre. Nogle mennesker 
kræver mange samtaler for at åbne sig og omsætte deres 
latente viden til brugbar viden – andre få. Vi skal med 
andre ord møde og involvere på brugernes præmisser. 

KVALITET OG KVANTITET
Vi skelner imellem om vi involverer for at få dyb viden 
(kvalitet) og ønsket om en mere bred informationsud-
bredelse (kvantitet). Når og hvis vi går efter at indsamle 
den dybe viden er det i små samtalesituationer med 1-5 
deltagere af 1,5 times varighed. 

Næsten al brugerinvolvering, som KBT er involveret i 
foregår primært på denne måde. I de møder forbereder 
vi os løst på de emner vi ønsker at få dækket – men 
laver meget sjældent spørgsmål på forhånd. Ligesom vi 
bruger ren samtale, viser evt. billeder og tegning, men 
bruger ikke diverse generiske procesværktøjer. 

Det betyder ikke, at vi ser bort fra stormøderne. Stormø-
det har også sin berettigelse, især med henblik på at 
informere og nå bredt ud. Stormødet kan bare ikke stå 
alene, som den eneste involveringsmetode, som man gør 
brug af.  Det er for begrænset, hvor meget taletid (og 
dermed indflydelse) de enkelte deltagere kan få, hvis de 
deler lokalet med 20-30-40 andre – ofte med hver sin 
dagsorden og kæphest. 

To forskellige involveringssituationer fra Enghave Minipark projektet. 1) Valg af stil, æstetik og typer af møbler og 2) involvering af grønlændere, en 
gruppe som holdt sig for sig selv.

KAPITEL 1 

METODE
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De fælles brede møder

 Interessent-gruppemøder  Interessent-gruppemøder

INFORMATION TIL OMRÅDET

INVOLVERINGSNIVEAUER

DE DYBE NÆRE MØDER

Tid

Sociale
Medier

Omdeling
Opslag

Lokal
avis

Mails 
og breve

Sociale
Medier

Omdeling
Opslag

Lokal
avis

Mails 
og breve

Fase 1 (feks. kontekstanalyse) Fase 2 (feks. dispositionsforslag) 

De fælles brede møder

INFORMATION TIL OMRÅDET

DE DYBE NÆRE MØDER

I Odense Gårdrum blandede vi de to mødeformer. Ofte 
startede vi dagen med et informationsmøde med en kort 
brief omkring hvor vi var nået til og indholdet af dagens 
program, og så delte vi os derefter op i små grupper. I 
Folket Park var næsten alle møder i brugerinvolveringen 
i små grupper med henblik på den dybe, koncentrerede 
og grundige samtale. Når vi afholdt store møder – som vi 
reklamerede for via sociale medier, lokalpressen og 
informationsfoldere – var det primært med henblik på at 
nå bredt ud til hele lokalområdet og en håndsrækning til 
dem, som endnu ikke var blevet inddraget. 

Opstartende informationsmøde med brugere og personale i Odense 
Gårdrumsprojektet. 

Model for forhold imellem dybdegående samtaler og bred information. 
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Eksempel på rapport vi åbent delte med lokalområdet. 

Al vores materiale fra diverse møder samler vi sammen i 
tekster, rapporter og analyser, som vi sender ud til 
deltagerne via e-mail, sociale medier og lokalpresse. Det 
er der tre grunde til. For det første skal informationen så 
bredt ud som muligt, og for det andet er det vigtigt at 
vores findings kvalificeres i samspil med de involverede, 
så vores vidensgrundlag bliver så præcist som muligt. 
Den tredje grund handler om at skabe gennemsigtighed 
i hele processen – gennemsigtighed med henblik på 
tillid, man skal kunne kigge os over skulderen i hele 
processen – og undgå at give folk overraskelser. 

Interessentgruppe ifm. Udviklingen af Folkets Park projektet. Dispositi-
onsforslag blev bl.a. præsenteret og diskuteret. 

Vi har været særligt glade for at danne ”følge- eller 
interessentgrupper”. Det vil sige grupper bestående af 
personer og repræsentanter fra lokalområdet, som har 
en særlig indsigt eller rolle i den kontekst vi arbejder i.

Følgegruppen dannes typisk efter at vi har foretaget 
første, brede involveringsfase – i form af både små 
samtalesituationer og stormøder. Herefter foregår den 
primære borgerdialog med deltagerne i følgegruppen, 
som vi præsenterer og diskuterer vores findings, 
analyser og designskitser med. Følgegruppen kvalifice-
rer altså projektet og har muligheden for på samme tid 
at være ambassadører for lokalområdet – men det er 
ikke et krav. Tegningerne og planerne for Folkets Park 
var ikke færdige før følgegruppen havde godkendt og 
forstået alle vores designvalg. 

Det er vigtigt at sige at vi ikke udvælger deltager til en 
følge- eller interessentgruppe ud fra demokratiske 
principper. Men ud fra hvem vi tror kan give os den 
bedste indsigt i et område og være bedst til at reflektere 
og kvalificere forhold undervejs. F.eks. kan en veltalende 
og reflekteret ung have mere indsigt end en klubmedar-
bejder, som måske ikke bor i området – nogen gange er 
det omvendt!  

STRATEGISK UFORBEREDTE
Vi foreslår at møde ”uforberedt” op til projektopstart og 
ankomme uden bud på løsninger. Det handler om sætte 
os selv i en situation, hvor vi er afhængige af at etablere 
et samarbejde med konteksten: dem, der lever, bor, 
arbejder i, og dermed forstår, konteksten. Folkets Park 
på Indre Nørrebro har, forud for vores projekt, en over 
40 årig konflikt- og glædesfyldt historie, som især 
handler om, hvorvidt det er kommunen eller lokalområ-
det, der bestemmer over parken. Det ville selvsagt være 
et selvmål af dimensioner, hvis vi som udefrakommende 
kunstner, arkitekt eller byplanlægger ignorerede 
områdets tradition og kultur for selvbestemmelse. 

Den indledende fase i hvert et involveringsprojekt, som 
KBT har været engageret i, har derfor handlet om at 
etablere en fælles platform i samarbejde med lokal-
området. Det er dem, der med deres ekspertviden på 
området om områdets situation og mange aktører, som 
skal klæde os på til opgaven. Og hvordan gør vi så det i 

IDÉOPLÆG 
UDVIKLING FOLKETS PARK

Spektrum Arkitekter + Kenneth A. Balfelt
August 2013
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praksis? Vi holder en masse møder, drikker en masse 
kaffe og skriver mange og lange referater. Ligesom at vi 
internt reflekterer en del over hvad der blev sagt, hvad 
det betyder og hvordan det kan bruges. I Folkets Park 
blev det mest til mange små og få store møder med 
omkring halvanden hundrede beboere, brugere og 
professionelle i og omkring Folkets Park. Al den viden vi 
indsamlede delte vi op i to dele: 

1. Den sociale kontekst: 
Hvad er Folkets Park historie, hvem bruger parken (og 
hvem bruger ikke parken?), og hvordan har de forskelli-
ge brugergrupper det med hinanden? 

2. Den fysiske analyse: 
Hvordan oplever brugerne Folkets Park? Hvad er dets 
stærke og svage sider? 

DESIGN
Først når rådgiverteam og lokalområde er enige om 
indholdet af de to analyser – gerne samlet sammen i 
rapportform – begynder vi og arkitekterne at oversætte 
indholdet af involveringsprocessen til design. Vi (og de 
arkitekter vi samarbejder med) skal ikke lave færdige 
tegninger i første hug. Færdige tegninger kvæler 
dialogen og inspirationen. I den indledende designfase 
arbejder vi i stedet med skitser med henblik på at gøre 
designfasen dynamisk og vedkommende. 

I Enghave Minipark var de første tegninger, som bruger-
ne så netop skitser: ”her har vi tænkt bænken skal 
være”, ”pergolaen kan være her” og ”hvis vi får råd kan 
toilettet se sådan ud”. Mere detaljeret eller præcist var 
det ikke. Det blev det dog trinvist – hver gang vi havde 
diskuteret planerne med brugerne. Herefter kunne 
arkitekterne gå hjem og tegne videre på baggrund 
inputsne. Med andre ord kom arkitekterne med et 
“halvfærdigt” arbejde på et delområde med ud til 
brugerne, og arbejdede så i felten videre sammen med 
brugerne. Bagefter kvalificerede og helhedstænkte 
arkitekterne så løsningerne. Fagligheden på banen. 
Næste gang vi præsenterede tegningerne kunne 
placeringen af bænken derfor måske være anderledes, 
pergolaen var vendt 40 grader og toilettet havde fået et 
designmæssigt udtryk.

Enghave Minipark, hvor Spektrum Arkitekter og Kenneth Balfelt Team 
diskuterede delområder i løsningen med brugerne. 
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DROP OVERLEVERINGER
Lad os slå én ting fast. Vi tror ikke på overleveringer, 
hvor et projekt skifter hænder den ene gang efter den 
anden i processen. F.eks. fra involveringsfolk og videre 
til arkitekter, som igen sender videre til udbud via 
bygherrerådgiver for til sidst at lande hos en entrepre-

nør. Vi tror på, at der i processen skal være en række 
gennemgående personer, som sikrer, at den dybde af 
forståelse vi kommer ned i i involveringen, skal gennem-
syre hele processen fra starten af og indtil at håndvær-
keren skærer bænken til. Følg med andre ord projektet 
fra start til slut. 

Kontekst-
forståelse

Program-
udvikling

Skitse-
projekt

Disposi-
tions-
forslag

Projekt-
forslag

Hoved-
projekt

Bygge-
workshop Projekt-

afslutningTilsyn

Udførelse

Forståelse

Program

D
ispositionsforslag

Projektforslag

H
ovedprojekt

U
dførelse

Evaluering

Ibrugtagning

Procesdiagram for hvordan involveringstemaet er gennemgående og arkitekterne følger med det meste af vejen. Involveringen deltager i 
designfasen og arkitekterne deltager i involveringen. llustration af Spektrum Arkitekter - bearbejdet af Kenneth Balfelt Team. 

Designkvalificering

Arkitekter 

Involveringsledelse 

Entrepenør

Brugerne

Aktiviteter
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KONFLIKTLØSNING
Når man, som vi var i Folkets Park, er i kontakt med 
mange fra en bydel, så er der en del information fra 
samtalerne, der ikke figurerer i de tegninger, som 
arkitekterne udarbejder. Undervejs i samtalerne fik 
rådgiverteamet indblik i og adgang til historier, fordom-
me og myter om områdets forskellige borgergrupper. 
Resultatet var et indgående indblik i parkens hierarki, 
hvem der er venner, hvem andre er bange for, indblik i 
hvad nogen gør, som andre oplever som utrygheds-
skabende, og indblik i at nogen tror andre gør noget, de 
i virkeligheden ikke gør, hvorfor det måske er spild af tid 
at bruge kræfter på at være utryg eller bange. Der er, 
med andre ord, enormt mange myter, fordomme og 
misinformation i området de forskellige grupper i 
mellem.

Et eksempel på dette i Folkets Park projektet var myten 
om de mange bandemedlemmer og pusherne i Folkets 
Park. Det viste sig at være decideret forkert at alle de 
unge mænd solgte hash, som mange i området troede. 
Derfor bestod en del af vores arbejde i at punktere 
myter og udbrede den ”rigtige” historie til lokalområdet. 
Ja, vi løb slet og ret med sladder og benyttede os aktivt 
af såvel lokalpressen som sociale medier.

Vi brugte med andre ord potentialet i processen til også 
at adresserer andre forhold. Vi arbejdede tværfagligt, 
som det hed en gang! Eller henover flere siloer. Det 
potentiale kan kun forløses, hvis vi på forhånd er åbne 
overfor det, skaber de rigtige kontakter og får en 
tilstrækkelig løs proces og tidsramme til det. Men igen, 
bliver resultatet derefter: “Arkitekturen” kommer til at 
fungere bedre!

SPØRGETEKNIK
Når vi interviewer borgere og brugere er vi meget 
fokuserede på at fastholde rollefordelingen i mellem 
fagfolk og lægmand, og derigennem skabe en samtale-
situation, som går ud på at spørge om dét, vi vil have 
svar på. Belært af erfaring kan det være en udfordring, 
at de brugere vi snakker med, tror, at de skal komme 
med løsningsforslag til det konkrete projekt, som vi 
arbejder på. Det skal de ikke! Det er vores opgave som 
fagfolk at udvikle løsningerne. De skal, som beskrevet i 
ovenstående, sætte os ind i den sociale situation eller 
bidrage til den fysiske analyse, men som udgangspunkt 
er vi faktisk ikke interesserede i deres løsningsforslag 
– det er simpelthen ikke deres metier. 
 

Klip fra Weekendavisen, hvor vi bevidst punkterede fordomme. 
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INTERNALISERING ELLER MITSKAB
Formålet med vores kunst- og byrumsprojekter i byen 
er at de kommer ind under huden på deltagerne – ved 
at skabe virkelig god kvalitet og gøre dem vedkom-
mende for brugerne. Når øldrikkerne i Enghave Mini-
park projektet har været med til at planlægge, beslutte 
projektet og har sorteret og lagt enhver chausse sten, 
bolt, lægte, malerstrøg, etc. er projektet en del af dem. 
Enghave Minipark er blevet et projekt, der overskrider 
betegnelsen ”ejerskab”. Enghave Minipark er ikke bare 
et projekt, de har ejerskabsfølelse for – det ER deres 
projekt – vi kunne kalde det mitskab. I dag er Enghave 
Minipark én af Københavns mest velholdte parker og 
brugerne passer på den i en grad at de nærmest har 
overflødiggjort kommunens renholdspligter.

GENSKABELSE AF TRYGHED
Få brugte Folkets Park efter et voldeligt overfald for i 
2012. Parken var nedslidt og kedelig og var mest 
opholdsrum for en gruppe hjemløse samt grupper af 
unge mænd, med et aggressivt omdømme. Pædagoger 
advarerede ligefrem børn og unge om at komme i 
parken. En involverings- og byudviklingsproces kan 
være med til at genskabe trygheden i området, hvis 
brugerne inviteres med ind udviklingen af stedet, som 
de gjorde det i Folkets Park. 

KAPITEL 1 

OUTPUT
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GENKOMST AF GLEMTE EVNER 
Enghave Miniparks byggefase blev de glemte evners 
genkomst. En af øldrikkerne, der tidligere havde arbej-
det som brolægger, men ikke havde arbejdet i 23 år, 
deltog i at skabe et kunstnerisk sten- og stiunderlag. En 
anden bruger udskar pergolabjælkerne i vikingestil. 
Øldrikkerne genopdagede ikke bare gamle evner, de 
viste dem også frem for sig selv og for hele lokalområ-
det. Øldrikker på Vesterbro var efter projektet ikke bare 
en gruppe selvdestruktive mænd på bænken, men en 
ressource, der havde bygget noget til glæde for hele 
området og sig selv. 

OPBYGNINGEN AF NYE VÆRDIER
I Odense gårdrumsprojektet arbejdede vi som omtalt en 
del med værdier. I den forbindelse opstod der er forskel 
på de værdier som de have og dem som de ønskede sig. 
Det var f.eks. sådan at de stjal fra hinanden, hvilket 
desværre er udbredt blandt nogle grupper af stof-
brugere. Det ønskede de at lave om på. Derved gav 
processen med at definere værdier en anledning til at 
definere nogle nye, som skulle gælde i de nye rammer. 
Og netop nye rammer kan være en god anledning til at 
skabe forandring. 

Børn og unge begyndte at bruge Folkets Park igen, efter renoveringen, 
med deres klubmedarbejderes tilladelse.

Jan lægger brosten og Michael udskærer træ. 
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KAPITEL 2

ENGHAVE MINIPARK 
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Da øldrikkerne fra Enghave Plads på Vesterbro i Køben-
havn blev involveret i etableringen af Enghave Minipark, 
blev det et forløb, der vendte op og ned på titler som 
”brugere” og ”eksperter”. Det blev et projekt, hvor 
øldrikkerne tog så stort ejerskab over det nye byrum, at 
de nærmest har overflødiggjort kommunens vedlige-
holdspligter.
 

SITUATIONEN
Enghave Plads. Findes der mon steder i Danmark, hvor 
så forskellige mennesker har befundet sig så fredeligt 
side om side? På nær det ikoniske kastanjetræ mod øst 
var indretningen af den nu hedengangne plads egentlig 
ikke decideret spektakulær. Pladsen var funktionelt 
opdelt i forskellige zoner med blandt andet skatebane, 
legeplads, byhave og boldbane. Pladsens hjerte, et 
springvand, var omkranset af lange træbænke placeret 
på et underlag af smukke chaussesten. Bag bænkene 
var der desuden høje træer, som effektivt afskærmede 
for Istedgades og Enghavevejs trafik.  
  
Brugersammensætningen på Enghave Plads var til 
gengæld ikke bare enestående, men også nærmest 
grotesk harmonisk. Pladsen dannede ramme om en sand 
kakofoni af mennesketyper: børn på legepladsen, 
skatere, hattedamer, mødregrupper, hipstere, øldrikkere, 
hundeluftere, havefolk og alle de andre vesterbroere – 
alle dem, man ikke lige sådan sætter på formel. 

I år 2010 blev harmonien dog brudt. Nu skulle der 
bygges metro. For langt de fleste byrumsbrugere er 
byggeperioder irriterende, men til at leve med. For de 30 
øldrikkere og venner fra pladsen var det en potentiel 
katastrofe. Man kan forringe øldrikkernes opholdsbetin-
gelser, man kan fjerne deres bænke, men byen forlader 
de aldrig. Og hvorfor skulle de det? I stedet opstod 
idéen om at genhuse øldrikkerne. 

SUPERBRUGERNE 
“Du finder ikke en arkitekt eller antropolog med 20 års 
erfaring, der når de her gutters byrumsekspertise til 
sokkeholderne. Øldrikkerne er ikke bare brugere af det 
offentlige rum. De er superbrugere”.   

Mange forbinder borgerinddragelse i byudvikling med et 
borgermøde en tirsdag aften på det lokale bibliotek, 
ledsaget af dårlig kaffe, pastelfarvede post-its og frem-
læggelse af planer, der dybest set allerede er færdige. 

I genhusningen af øldrikkerne fra Enghave Plads til 
Enghave Minipark var brugerne aktive medskabere fra 
start til slut. Eller sagt på arkitektsprog: Øldrikkerne var 
og er aktive i idéfasen, i projekteringsfasen, i byggefasen 
og i driften. Billedkunstner og projektansvarlig Kenneth A. 
Balfelt fortæller: ”Det handler om at kvalificere brugerne 
til at deltage og kvalificere projektet, og det kan man ikke 
gøre på et halvanden times møde, når det er et komplice-
ret projekt. Vi afholdt mange møder og informerede 
løbende brugerne om processen og beslutninger. Det er 
vigtigt at være åben om alle forhold og aldrig undervurde-
re brugernes evne til at definere egne behov, analysere 
deres egen situationen, prioritere og tage svære beslut-
ninger”.
Første gang brugerne blev inddraget var på en gåtur 
rundt i området, kort tid efter at den oprindelige 
Enghave Plads var skærmet af med metrohegn. Sammen 
med Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg og en 
repræsentant fra Københavns Kommune var de på udkig 
efter et nyt område, hvor de kunne holde til. Valget faldt 
på den tidligere hundelufterpark langs Enghavevej, en af 
de få overlevende grønne pletter efter metrobyggeriets 
indtog.

Næste gang Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter 
mødtes med brugerne, var det under kastanjetræet, hvor 

Genhusningen af øldrikkerne fra Eng-

have Plads til Enghave Minipark foregik i 

perioden 2010-2011. Initiativtager var 

kunstner Kenneth A. Balfelt i samarbejde 

med Spektrum Arkitekter, arkitekt 

Charlotte Vad, bysociolog Simon Mertner 

Vind samt Vesterbro Lokaludvalg. 

Øldrikkerne var aktive, fra projektets idé 

opstod, til det sidste søm var slået i, og 

åbningsfestbajeren kunne knappes op.
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de samledes omkring en bærbar computer spækket med 
hundredvis af farvestrålende billeder. Billeder af parkin-
teriør (bænke, borde, toiletter) i forskellige stilarter og 
billeder af forskellige kunstneriske og æstetiske udtryk.   
Formålet var at afklare, hvordan de skulle bruge den 
beskedne sum penge, som Vesterbro Lokaludvalg og 
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg havde bevilget til 
projektet. Hvad skulle det nye sted rumme, og hvordan 
skulle det se ud?

Under mødet skete der også noget andet. Brugerne 
trådte i karakter som eksperter. Eksperter omkring deres 
egen situation, opholdssted og behov. Kenneth A. Balfelt 
fortæller: ”Vi opdagede, at de her øldrikkere, som mange 
ikke regner for meget, i virkeligheden var de egentlige 
eksperter. De bruger byen den halve dag, hver dag, hele 
ugen og hele året. Du finder ikke en arkitekt eller 

antropolog med 20 års erfaring, der når de her gutters 
byrumsekspertise til sokkeholderne. Øldrikkerne er ikke 
bare brugere af det offentlige rum. De er superbrugere”.   

Et borgermøde blev det også til. Alle på Vesterbro var 
inviteret via lokalpressen. Formålet med mødet var at 
præsentere projektets målsætning og de indledende 
idéer og skitser. Alt sammen halvfærdigt og modulerbart 
med henblik på, at nye aktører og idéer kunne integreres 
i processen. Der kom cirka 30 personer inklusive et par 
skeptiske hundeejere og havedamer fra det tilstødende 
lokale initiativ Den Økologiske Byhave. Øldrikkerne var 
der selvfølgelig også. 

Mødet forløb dramatisk. Hundeejerne var skeptiske over 
for de nye bosættere, haveejerne, der er naboer til 

Borgermøde, hvor også tre af øldrikkerne deltog, så der blev talt med dem – ikke om dem. 
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øldrikkerne, var bekymrede for de manglende toilet-
forhold. En øldrikker råbte og skreg og både skred og 
kom undskyldende tilbage igen. Men der var også 
forsoning. ”Vi er jo på Vesterbo, her er plads til alle, så 
selvfølgelig finder vi ud af det”, konkluderede en af 
hundeejerne efter en lille time. 

Resultatet var, at hundelufterstriben kunne omdannes til 
Enghave Minipark, inklusive pissoir, så den nye park ikke 
bare skulle være for øldrikkerne, men for alle vesterbro-
ere – også dem med hunde. 

Men måske vigtigere: Borgermødet blev et forum, hvor 
brugergrupper, der normalt ikke snakker sammen, 
mødtes. Potentielle konflikter blev afmonteret, fordi der 
blev snakket med øldrikkerne, ikke bare om dem. 

MEDBYGGERE  
Spektrum Arkitekter oversatte inputs fra borger- og 
brugerinddragelsen til tegninger, som løbende blev 
kvalificeret af øldrikkerne. Det var som et spil pingpong 
mellem to ekspertiser. Lokalkendskabet på den ene side, 
arkitekturfagligheden på den anden. Et eksempel: Skal 
bænken vende mod eller væk fra Enghavevej, så ”det 
ikke føles som en zoologiske have”? Skabes der mest 
privathed ved at vende bænken eller ved hjælp af 
beplantning? 

Efter fire-fem tegne-diskutere-kvalificere sessioner 
mellem arkitekter og øldrikkere var tegningerne færdige. 
Nu skulle spaden i jorden.

Ligesom i resten af processen blev byggefasen udført 
kollektivt. Øldrikkere, arkitekter, kunstnere og studerende 

”Massivt og stærkt træ, der kan holde til noget, og masser af natur. Drop alt det, der udstråler ’kunstnerisk lort’, det bliver smadret på nul komma fem”, 
var nogle af kommentarerne fra brugerne.  
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stod skulder ved skulder og hakkede is i stykker en 
frostkold eftermiddag i november for at grave huller til 
betonklodserne, som udgør fundamentet for den 45 
meter lange bænk. Bænken er i øvrigt en af de længste i 
kongeriget med ryglæn, som i både symbolsk og håndgri-
belig forstand signalerer, at her er der plads til alle. 

Byggefasen blev de glemte evners genkomst. En af 
øldrikkerne, der tidligere havde arbejdet som brolægger, 
men ikke havde arbejdet i 23 år, deltog i at skabe et 
kunstnerisk sten- og stiunderlag. En anden bruger 
udskar pergolabjælkerne i vikingestil. Om sommeren 
plantede de paradisæbletræer og syrenbuske samt 
klematis og kaprifolier op ad pergolaen. Pissoiret blev 
udsmykket med genbrugstræ fra gamle bænke, og et 
skilt blev designet med påskriften ”Bar”.  

Kort fortalt, der er ikke en bolt, en skrue, en malerpensel 
i Enghave Minipark, som øldrikkerne ikke selv har haft i 
hænderne. 

EJERSKAB
Enghave Minipark er i dag en af Københavns reneste 
parker, og øldrikkerne passer og plejer den hver dag. 
I en kommentar til Aarhus Lokalavis forklarer Thomas 
Egholm fra Vesterbro Lokaludvalg, hvordan medbygger-
processen var med til at styrke øldrikkernes ejerskab og 
ansvarlighed over for deres nye åndehul: “Vi har rigtig 
gode erfaringer med Enghave Minipark, for det er 

lykkedes os at inddrage nogle borgere, som det ellers er 
vanskeligt at inddrage. Brugerne var med til at udvikle 
og bygge stedet, og i dag er det dem, som driver det. 
Kommunen henter affaldet, men brugerne står selv for 
den daglige rengøring”.1

1. http://aarhus.lokalavisen.dk/erfaringer-fra-enghave-plads-/20150212/
artikler/702129979/1449

Med Enghave Minipark lykkedes det via massiv involve-
ring og samskabelse at bygge en ny park for området og 
for øldrikkerne. Og samtidig er der blevet skabt en ny 
fortælling. Billedet af den selvdestruktive øldrikker på 
bænken, som gør livet surt for såvel sig selv som for 
lokalområdet, har vist sig at være misvisende. Minipar-
ken og brugerne har snart fem-års jubilæum, og de 
drikker stadig litervis af øl hver dag, men processen har 
vist, hvor produktive og ressourcefulde mennesker på 
samfundets bund kan være, hvis man tager dem og 
deres evner seriøst. 

Alligevel er initiativtager og facilitator Kenneth A. Balfelt 
ikke helt tilfreds: ”Vi så, hvad selvproduktion kan gøre 
ved en gruppe, der normalt ikke har lyst til at arbejde. Vi 
så, hvad det betyder at bygge noget til sig selv og til 
sine naboer i sit lokalområde. Projektet tændte virkelig 
en gnist i mange af øldrikkerne, som nød at bruge deres 
hænder og evner. Og vi kunne have brugt den erfaring, 
de fik, og deres selvværdsløft til noget mere, hvis vi 
havde stået klar med et nyt projekt. Et, som stadig var i 
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en tryg ramme, men som lige løftede overliggeren lidt. 
Eller endnu bedre: Hvis vi i samfundet havde job, som 
denne type mennesker kunne udfylde”.

Den historiske Folkets Park på Nørrebro i København 
blev i perioden 2013-2014 ikke bare udviklet fysisk. 
Omdannelsen af parken betød også en mental foran-
dring for områdets beboere, med fokus på konfliktløs-
ning, ejerskab og jobskabelse. Den før så slidte, mørke 
og utrygge park genopstod som folkepark. 

VOLD OG UTRYGHED
I forsommeren 2012 blev fire unge overfaldet i deres bil 
på Griffenfeldsgade ved Folkets Park af en større gruppe 
unge fra Indre Nørrebro. Ofrene, som var på vej til 
koncert i Forum, blev hevet ud af deres bil og tævet og 
knivstukket, fordi gerningsmændene fejlagtigt troede, at 
koncertgæsterne kom fra den rivaliserende bande AK81. 

Det brutale overfald ryddede forsider landet over, og når 
bandekrigen skulle illustreres i medierne var det med 
billeder af Folkets Park. Parken var, forstod man, gledet 
såvel folket som myndighederne af hænde. 

Københavns Kommune udarbejdede derfor få måneder 
senere en tryghedsplan for Indre Nørrebro som politisk 
svar på og strategi til, hvordan Københavns Kommune 
kunne håndtere bandekriminaliteten og skabe tryghed i 
området. De første synlige konsekvenser af trygheds-
planen var en periodevis massiv tilstedeværelse af 
Københavns Politi, som sagde de: ”Nu har vi styr på det”.

Det næste punkt i tryghedsplanen var at lave parken 
om. Folkets Park var egentlig renoveret i 2008 for knap 
12,4 millioner kroner, men denne udgave af parken 
formåede aldrig at trække flere gæster til trods en 
millioninvestering i bl.a. en massiv stålbro. Tværtimod 
blev parken gradvist mørkere og mere bar og det var i 
perioder mest afrikanske hjemløse og grupper af unge 
mænd, der benyttede parken. Til sidst herskede der 

Ammende kvinder på samme bænk som øldrikkerne.
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KAPITEL 2

FOLKETS PARK
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nærmest en western-agtig stemning i parken: råt, 
maskulint, vindblæst og mennesketomt.

Folkets Park skulle have sit andet ansigtsløft på få år, og 
renoveringen af parken skulle denne gang foregå i nært 
samarbejde med områdets beboere. Trygheden skulle 
genskabes igennem ejerskab. Den gamle, aktivistiske 
park, der opstod i de glade saneringsdage i 1970erne, og 
som de næste 40 år blev både et symbol og en arena for 
kampe mellem lokale beboergrupper på den ene side og 
skiftende borgmestre i Borgerrepræsentationen på den 
anden, skulle nu tilbage til folket. 

INDFLYDELSE OG EJERSKAB
Venstrefløjsaktivister, unge mænd, øldrikkere, hjemløse 
afrikanere og romaer, en hashsælger, queers og børne-
familier. Få steder kunne byde på så mangfoldig og 
outreret en brugergruppe som Folkets Park på Nørrebro. 
Spørgsmålet var, hvordan en borgerinddragelsesproces 
med så mange og så forskellige brugere på ny kunne 
skabe glæde, ejerskab og tryghed omkring en park, der 
efterhånden kun blev brugt af dem, der ikke havde 
andre steder at gå hen? 

Første skridt var at tale med parkens brugere. Én efter 
én eller i små grupper og med tolk om nødvendigt. Få 
dem til at tale om dét, som de er eksperter i, nemlig 
lokalområdet og livet i parken, parkens kvaliteter og 
udfordringer. 

Kenneth Balfelt Team, der ledes af kunster Kenneth A. 
Balfelt, mødte i alt 175 i borgere i løbet af borgerind-
dragelsesprocessen: ”Metoden var at møde op uforbe-
redt og uden nogen idéer eller skitser, fordi vi ville have 
borgerne, brugerne og omverdenen i spil. Formålet med 
samtalerne var at analysere parken i dybden med 
henblik på at udvikle de sider af den, der ikke fungerede. 
Og hvem kan analysere parken bedre, end de borgere, 
brugere, professionelle og erhvervsdrivende, som 
dagligt benytter sig af parken?”, fortæller Kenneth A. 
Balfelt, som sammen med Spektrum Arkitekter delte 
ansvaret for borgerinddragelsesprocessen og den 
fysiske udvikling af parken. 
Tilgangen var en metode, der for det første havde til 
hensigt at facilitere lokalområdets viden. For det andet 

var det en måde at markere rollefordelingen mellem 
beboere og rådgiverteam (Kenneth Balfelt Team og 
Spektrum Arkitekter) på: Borgerne bidrog med deres 
analyse og behov for udviklingen af Folkets Park samt 
med indsigt i områdets sociale situation brugerne 
imellem. Rådgiverteamets rolle var så at oversætte disse 
behov til fysiske og sociale løsninger. 

Først da lokalområdet var blevet præsenteret for og 
havde givet feedback på rådgivergruppens opsamlende 
analyse af Folkets Parks, påbegyndte Spektrum Arkitek-
ter tegnearbejdet. Rådgiverteamet præsenterede og 
diskuterede løbende tegningerne med en udvalgt skare 
af nøglepersoner fra området: ”Vi havde arbejdet så tæt 
sammen med lokalområdet og afholdt så mange møder, 
at parken nærmest tegnede sig selv. Sidste møde kunne 
vi tilmed slutte en halv time før tid. Vi havde diskuteret 
tingene så godt igennem, at alle var blevet enige”, 
opsummerer Sofie Willems fra Spektrum Arkitekter. 
SLADDERTANTER SKABER TRYGHED
Når man er i kontakt med noget nær en hel bydel, så er 
der selvsagt en del information fra samtalerne, der ikke 
figurerer i de tegninger, som arkitekterne udarbejder. 
Undervejs i samtalerne fik rådgiverteamet indblik i og 
adgang til historier og myter om områdets forskellige 
borgergrupper. Resultatet var et indgående indblik i 
parkens hierarki, hvem der er venner, hvem andre er 
bange for, indblik i hvad nogen gør, som andre oplever 
som utryghedsskabende, og indblik i at nogen tror andre 
gør noget, de i virkeligheden ikke gør, hvorfor det måske 

er spild af tid at bruge kræfter på at være utryg eller Det nye aktivitetsmøbel i Folkets Park, som blev skabt ud af den gamle og 
forhadte bro.

Udviklingen af Folkets Park er bestilt af 

Københavns Kommune. Kenneth Balfelt 

Team og Spektrum Arkitekter står bag 

brugerinvolveringen og arkitekturen, og  

byggefirmaerne Logik & Co. og Sten-

broens Træpleje har haft ansvaret for 

byggefasen, der bl.a. inkluderede an-

sættelse af to lokale samt bygge- og 

beplantningsdage med frivillige.
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bange.

Et eksempel på dette er pusherne og hashsalget i 
Folkets Park. Eller rettere: hashpusheren. I ental. Når 
rådgiverteamet mødte beboere i området, var det især 
”pusherne” og ”narkosalget” i Folkets Park, som gjorde 
dem utrygge. Folkets Park var simpelthen bandeterri-
torium, forstod man, en decideret no-go-zone. 

Rådgiverteamet kunne dog, bl.a. på baggrund af Køben-
havns Politis information, fortælle en noget anden 
historie: Der er kun én hashpusher i Folkets Park, og han 
omsætter for forbavsende få penge.

De andre mænd, der hænger ud i parken eller omkring 
det nærliggende Folkets Hus, er ikke alle bandemedlem-
mer. En er bagerlærling, en anden er elitesportsudøver, 
en tredje er arbejdsløs, en fjerde er arbejdsmand og 
andre igen er studerende, aktivister i Folkets Hus osv. 
Og de er der sådan set mest for at være sammen med 
hinanden: ”Vi opdagede, at der var enormt mange myter 
og fejlinformation i området, især omkring de unge 
mænd i parken. På den måde blev borgerinddragelses-
processen lige så meget en konfliktløsningsproces og et 
forløb, hvor vi kunne punktere en del myter, når vi holdt 
små og store møder. Vi løb med sladder – på den gode 
måde”, reflekterer Kenneth A. Balfelt og understreger, at 

lokalavisen og sociale medier blev brugt aktivt netop for 
at nuancere og præcisere ”tingenes tilstand” i parken. 

SAMSKABELSE I BYGGEPROCESSEN
Da der endelig skulle bygges i Folkets Park, var det også 
med borgerhænder. ”Den mest effektive måde at skabe 
ejerskabsfølelse til en ting eller til et byrum på er, hvis 
man selv har haft det mellem hænderne”, fortæller 
Kenneth A. Balfelt. Allerede i inddragelsesprocessen var 
der afholdt byggeworkshops, hvor Kenneth Balfelt Team 
og borgere i fællesskab byggede og malede en række 
borde-bænke-sæt og træmøbler (se billeder). 

En ny bro blev genstand for en af de mere markante 
ændringer i den nye Folkets Park. Eller rettere: Den  
forhenværende bro blev pillet fra hinanden og afmonte-
ret, så der til sidst kun stod fundament og stolper 
tilbage. Dét, der før udgjorde en abstrakt og klodset bro, 
blev til et aktivitetsmøbel for børn og voksne med 
henblik på at invitere til leg, ophold og kreativitet. Samti-
dig var tilblivelsesprocessen med til at gøre parken mere 
farverig. Kunstneren Frederik L. Hesseldahl inviterede 
børn fra Blågårdsskolens 7. klasse med til at dekorere 
stolperne med flotte farver og dyrefigurer. ”Vi gør det, 

Simpel model for samarbejde imellem brugere og fagfolk. Illustration af Spektrum Arkitekter. 
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for at man skal føle sig tryg i området”, sagde en af de 
unge.
Det tungere og mere krævende arbejde blev primært 
udført af de lokale byggefirmaer Logik og CO. og 
Stenbroens Træpleje. Også de gjorde noget andet, end 
man ”normalt” gør i byggeprocesser. 

For det første ansatte Logik og Co. to lokale unge til 
byggeopgaven for ”at give dem en ny start”. Den ene 
fuldførte forløbet og blev sidenhen ansat hos Logik og 
Co., mens den anden blev hjulpet videre til at starte på 
en kokkeuddannelse. For det andet inviterede de en 
søndag i september beboerne med til at rulle 800 
kvadratmeter græs ud i parken, ligesom der blev plantet 
blomsterløg. 80 fra lokalområdet – i alle aldre – deltog. 

Balder Johansen, daglig leder af Logik & Co. får her det 
afsluttende ord om projektet: ”Det er ikke en helt ny 
park, der står færdig, men en væsentlig forbedring og 
nyudvikling af parken, som vi i fællesskab har udført 
med stor respekt for 40 års historie og med tæt inddra-
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gelse af lokale brugere, parkens naboer og Nørrebros 
borgere”.

NY VARMESTUE – TOM GÅRDHAVE
Kirkens Korshær i Odense flyttede i år 2013 sin varme-
stue til nye lokaler i Østergade 55 på Østerbro. Østerbro 
er i perioden 2012-2016 i gang med en omfattende 
områdefornyelse, der sigter på ”at udvikle Østerbro til en 
bæredygtig og sund bydel med plads til alle(…)”. 

Varmestuens indendørs rum og faciliteter var fra 
åbningen nydesignet og funktionelt veldefineret og talte 
f.eks. ét af bare tre stofindtagelsesrum på nationalt plan 
inklusive det nødvendige sundhedsfaglige personale, 
køkken og opholdsrum til spisning, hygge og spil og 
afslapning. 

Den nye varmestue havde også med et ca. 300 m2 

gårdrum, som ved varmestuens åbning stod tomt og 
ikke aktivt blev benyttet af hverken personale eller 
brugere. Denne tekst handler om processen omkring 
gårdrummet i Kirkens Korshærs varmestue, som 
Kenneth Balfelt Team i samarbejde med Land+, brugere 
og personale i løbet af år 2014 udviklede til at blive en 
frodig og rekreativ gårdhave.

KONTRASTER
Den varmestue vi mødte i januar 2014 bestod grundlæg-
gende af tre forskellige rum, varmestue med stofind-
tagelsesrum (indendørs), de to opholdsgarager (uden-
for) og endeligt det tomme gårdrum (ligeledes udenfor). 
De to første rum var veldefinerede i forhold til funktion 
og brug: 

Den indendørs varmestue som roligt opholdsrum med 
borde og stole til at sidde, spise og slappe af ved, 
fladskærms-tv’et er konstant tændt med lav lyd og 
sofaer, som ofte bruges til at kokse ud på. I centrum af 
rummet er der en køkken-ø, hvorfra personalet uddeler 
mad og kaffe til brugerne. Når der er frokost spiser alle i 
samme lokale, en gang i mellem spiller en medarbejder 
skak med en bruger og ikke så sjældent ryger ansatte 

Tidligere holdt børn og unge sig 
væk fra Folkets Park på Nørrebro. 
Den var kedelig og utryg. Nu har 
de selv været med til at skabe den. 
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Fra workshop om at lave flytbare sidde- og legeelementer, som et midlertidigt forsøg. 
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og brugere cigaretter sammen udenfor. Æstetisk og 
funktionelt er det institutionelt indenfor. 

Alt er lyst, bordene altid pænt ryddet og der er linoleum, 
neonagtigt lys, grå, hvide og sorte farver. Der er forventnin-
ger om en rolig omgangsform, som også bliver efterlevet.  
Alle snakker sagte og hvis man hæver stemmen eller er 
højrøstet bliver man bedt om at gå udenfor. 

Bevæger man sig ud af det institutionaliserede opholds-
rum og længere ind igennem gårdens kantede sti er det 
uundgåeligt ikke at bemærke de tre skure, som er sidste 

stop inden det store gårdrum. Uundgåeligt, fordi det er 
her størstedelen af brugerne opholder sig – og fordi 
luften bliver tyk og sød som i et, ja, drikke- og rygeskur. 
Livet i skurene er en fest, bogstaveligt talt. Her er 
(næsten) kun de regler, som brugerne internt aftaler. 
Her ryger, drikker, handler, taler, råber, skændes og 
stener de. Går man ind i skurene bliver man mødt af 
mange forskellige øjne: både de venlige og imødekom-
mende, men også de stive og skæve øjne, de trætte og 
sumpede øjne og en sjælden gang, sidst på måneden, de 
mistroiske og til tider uvenlige øjne. 

Lige så ordentligt der er indenfor, lige så kaotisk og 
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festligt er der udenfor i skurene.  Skurene er brugernes 
frirum, hvor de ikke behøves at gøre sig umage med at 
skjule adfærd, der udenfor varmestuens matrikel 
utvivlsomt vil opleves suspekt. Heller ikke selvom 
brugerne på sin vis kan overvåges igennem varmestuens 
store glasfacade eller gennem kontorene på første sals 
vinduer. Brugerne ved godt at personalet alligevel kun 
blander sig, hvis stridighederne kammer over, hvis der er 
tegn på slagsmål eller åbenlys handel med stoffer.  

Bevæger man sig videre fra skurene kommer man til 
projektets omdrejningspunkt, det ca. 300 kvadratmeter 
kantede gårdrum.  Som man kan se på billederne var der 
ikke meget at bruge det tomme og udefinerede gårdrum til:

Gårdrummet, som det så ud fra oven og fra jorden – med kridtoptegning 
af det nye. Udover at sidde på et par borde-bænkesæt var der ikke meget 
at give sig til.
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KAPITEL 2

DESIGN AF GÅRDHAVE
I KIRKENS KORSHÆRS VARMESTUE I ODENSE
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Skuret med de to ikke-forbundne rum. En presenning forsøger at skærme 
for vinden. Det er klart det midterste rum, som brugerne mest befandt sig 
i, hvorfor det også lynhurtigt blev trangt og tilrøget. 

BRUGERINVOLVERING: 
PROCES – KONTEKSTFORSTÅELSE
Gårdhaveprojektet, der begyndte i januar 2014 og 
åbnede officielt i oktober samme år, er baseret på 
samtaler og tid. Samtaler og tid en masse! 

Hvordan begynder man en designproces af et tomt 
gårdrum, hvis primære målsætning er at det skal være 
for varmestuens brugere og personale og at det skal 
kunne rumme brugernes hunde? Vi lærer brugerne 
indgående at kende. Eller rettere, vi forsøger at forstå 
og sætte os ind i situationen i det nye gårdrum, i 
brugerne ønsker og drømme og behov for livet og 
dagligdagen i varmestuen og det tilstødende gårdrum, i 
stedets nuværende værdier, såvel de positive og de 
negative, lige fra varme og næstekærlighed til mistro og 
tyveri, som de værdier brugerne ønsker fremover ønsker 
skal gennemstrømme stedet. 
At tale om værdier er et højtflyvende sted at starte. Men 
det er ikke desto mindre essentielt for vores arbejde at 
forstå den kontekst vi befinder os i, at forstå hvilke 
værdier, som vores arbejde skal understøtte. I vores 
samtaler med brugerne – i plenum, i mindre grupper 
eller enkeltvis – var det særligt de negative værdier, 
som de berettede om: Varmestuens omgangsform, 
fortalte brugerne, var forbundet med mange ”konflikter”, 
som ofte endte i ”skænderier og vold”. Det var især i 
skurene med mange brugere klemt sammen på få 
kvadratmeter og i mange forskellige sindsstemninger, at 
bølgerne kunne gå højt. Vi mødte mistro og mistillid i 
blandt brugerne, som beskrev hvordan de konstant 
holder deres ejendele tæt på kroppen fordi de ellers 
frygter at deres ting vil blive stjålet. 

En bruger, Michael, nyder stilheden i gårdhavens fjerne rekreative hjørne. 
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Livet i gårdrummet var dog langt fra udelukkende 
negativt. På helt normale hverdage oplevede vi – udover 
skyggesiderne – også en varme, lethed og opløftet 
stemning blandt brugerne og masser af humor. Brugerne 
fremhævede fællesskabet, som noget der er værd at 
værne om og beskytte. Flere af brugerne kender 
hinanden igennem mange år så der er også, til en vis 
grad, solidaritet i mellem dem, de prøver så vidt muligt 
at beskytte hinanden, f.eks. ved at besøge dem, de ikke 
har set i et par dage. 

Den store forskel på dette miljø og – undskyld udtrykket – 
”normale” miljøer, er, at vi andre selv vælger, hvornår vi 

gerne vil interagere med andre og indretter vores rytme og 
energi efter det. Hvor mange mennesker vælger at blive 
hjemme, hvis de er uoplagte eller lettere syge, så møder 
brugerne op i varmestuen i alle slags sindsstemninger (som 
kan skifte mange gange i løbet af bare én dag) og fysiske 
tilstande. Det er altså ikke underligt at der en gang i mellem 
sker en hurtig konfliktoptrapning mellem brugerne og i den 
henseende er kulturen og stemningen i varmestuen 
konstant skrøbelig og sårbar og kan hurtigt ændre sig fra 
det muntre og lette, til det kaotiske, på ingen tid. Især 
udenfor i skurene, hvor de mange brugere (flere brugere 
end der er siddepladser til) befinder sig i alt slags vejr, i alle 
sindsstemninger og i alle grader af påvirkethed. 

Vores møder med brugere og varmestuens personale 
har konkret taget form af skiftevis workshops i små eller 
større grupper, møder i plenum og samtaler én til én. 
Hver gang vi har mødt op i varmestuen, har vi haft en 
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konkret agenda og viden med henblik på at bidrage til 
én samlet kontekstanalyse. Vidensindsamlingen kan 
altså med fordel ses som en tragt, hvor vi har indledt 

med spørge til stedets overordnede situation, til hverda-
gen og hvilket liv og værdier de i almindelighed gerne vil 
have i varmestuen med de andre brugere og personale.  
Herefter har vi gradvist nærmet os brugernes mere 
konkrete behov og ønsker for gårdrummet og de 
specifikke designrammer, herunder æstetik. 
VÆRDIER, FUNKTIONER, AKTIVITETER OG ÆSTETIK
På et tidspunkt havde vi sammen med brugerne og 
personalet dannet os et tilstrækkeligt billede af, hvad 
det var for et sted vi kommet til og hvilke omstændig-
heder, der skabte et kontrastfyldt miljø udenfor i 
skurene sammenlignet med indenfor i varmestuen. Vi 
fortsatte herefter samtalerne med henblik på at frema-
nalysere brugernes ønsker til værdier, aktiviteter, 
funktioner og æstetik: hvad har de lyst til at varmestuen 
(inklusiv gårdrum) kan tilbyde af aktiviteter fremover? 
Det er stort tema at spørge ind til og som vi nu vil vise 
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bliver der da også svaret på flere forskellige niveauer: 
nogle brugere fokuserede først og fremmest på at 
forbedre det eksisterende og havde på forhånd forbe-
redt en færdiglavet plan for, hvordan skurene kunne 
opgraderes, som de gerne vil have vi skulle følge til 
punkt og prikke. En del brugere tillod sig heldigvis også 
at lade sig rive med og drømme om tiltag, situationer og 
tilstande, som lå ud over dét, der allerede var en del af 
deres hverdag.

Brugere svarer på værdier, stemninger, regler, aktiviteter, etc.

                                                                  Valg af æstetik for møbler. 

Vi mødte altid ind om formiddagen, mellem 10 og 11, 
indtil varmestuen lukkede klokken 14.30. Det var mest 
givende at tale med brugerne tidligt på dagen og ikke 
sidst på måneden. Tidligt på dagen, fordi de endnu ikke 
er for påvirkede af alkohol eller stoffer, og tidligere på 

måneden (frem for i slutningen), da brugerne har penge 
og ofte er roligere, end eksempelvis de sidste dage i 
måneden, hvor manglen på pengene for manges ved-
kommende betyder mangle på påvirkning af stoffer og 
alkohol – og dermed vender det som der er behov for at 
flygte fra, tilbage. 

Vi var ofte 2-4 fra Kenneth Balfelt Team (Simon, Ken-
neth, Simone og Olivia) og delte vi os op i små grupper 
med medbragte ”inspirationskort” og/eller billeder. 
Inspirationskortene bestod af tekst eller billeder inden 
for den konkrete ramme som vi spurgte ind til – f.eks. 
værdier, stemninger, regler, funktioner og aktiviteter. En 
gang i mellem mødtes vi alle sammen i plenum. Plenum-
møder er fremmest nyttige i forhold til at introducere og 
opsummere en procesfase – en måde at sikre sig på at 
alle på én gang er samlet og kan høre, diskutere og 
kvalificere arbejdsgruppens findings. 

Inderummet under workshop med brugere og personale.
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Udvælgelse af referencefotos om æstetik, stil og typer af møbler. 

Hvor involveringens første fase mest bestod af uformel-
le samtaler, f.eks. på baggrund af simple kort med et 
udsagn, som brugerne blev bedt om at forholde sig til, 
tilstræbte vi i de senere designfaser at blive så visuelt 
konkrete som muligt. Derfor tog vore samtaler udgangs-
punkt i billeder, f.eks. af forskellige former for siddemøb-
ler eller siddemøbler med forskelige æstetiske udtryk. 

Land+ konstruerede en fleksibel model – som stadig var 
et sted i processen, hvor den var muligt at ændre – af 
skumpap af gårdrummet, som vi og brugerne kunne 

bruge til at afprøve forskellige indretningsmuligheder.

I det følgende præsenterer vi pointer, principper og 
ønsker, som brugerne havde til den fysiske indretning af 
gårdrum:

DET VELFUNGERENDE UDERUM
Hvad gør ”et velfungerende uderum”?: Udemiljøet skal 
være alsidigt og brugbart til mange forskellige aktivite-
ter. Fordi brugerne er meget forskellige skal interiøret, f.
eks. borde-bænkesæt, gøre det muligt at sidde i forskel-
lige grupperinger efter behov. Det åbne gårdrum skal 
tilbyde læ og skygge, så man kan søge væk fra solen og 
regnen.

OPGRADERING AF SKURENE
Brugerne var godt forberedt på at vi ville komme og 
spørge dem om, hvordan gårdrummet skulle udvikles. Så 
velforberedte, at de afleverede en liste over tiltag i 
skuret, som de gerne vil have vi skulle følge. Listen 
indeholdt bedre og flere siddepladser (behov), f.eks. 
langs kanten (løsning), mere plads generelt (behov) 
eventuelt ved at skabe en åbning til det tilstødende skur 
mod gårdrummet (løsning), der på det tidspunkt ikke 
var i nævneværdig brug. 

Workshop om faciliteter og funktioner.
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Et par af hundeejerne efterspurgte desuden gode 
løsninger til deres hunde, som på daværende tidspunkt 
løb frit rundt uden opsyn, da der var hverken kroge eller 
andre muligheder for at sætte sin hund, hvis f.eks. skulle 
indenfor i opholdsrummet, stofindtagelsesrummet, toilet 
eller andet. 
 
AKTIVITETER, DER FREMMER FÆLLESSKABET
Mange brugere ønskede en mere aktiv hverdag i 
varmestuen. De manglede simpelthen ”noget at give sig 

til”. Ligesom flere beskrev, hvordan det smitter at opleve 
andre gøre noget, der gør dem glade – også selvom de 
ikke nødvendigvis selv deltager i aktiviteten. Vi forstår 
brugernes ønsker til aktiviteter i fællesskab og/eller 
alene på tre niveauer, som varmestuen i sin helhed bør 
kunne tilbyde:

•	 At være alene, men i et fællesskab: Brugeren 
befinder sig i et rum, hvor der er andre tilstede, men 
orienterer sig om en indadvendt aktivitet. Det kan 
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f.eks. være at læse i en bog, en avis, lægger kabale, 
kokser eller lignende.

•	 Fælles passiv: Brugerne laver noget sammen, men 

er ikke direkte afhængig af andre brugeres respons 
eller engagement. En aktivitet hvor brugerne får en 
fælles reference. Det kan være tv, foredrag, koncert, 
et bål eller en naturoplevelse (springvand, blom-
ster). 

•	 Fælles aktiv: Aktiviteter der er afhængig af andres 
deltagelse. Det kan være spil, dialog, petanque osv.

De mest populære – og konkrete – forslag, også blandt 
personalet, var en pentanqebane. Som det blev pointe-
ret, så er petanque en aktivitet, hvor kan alle i princippet 
kan deltage: få er virkelig gode og færre virkelig dårlige 
til petanque. I det hele taget var der opbakning til 
aktivitetsforslag, som kan samle og styrke fællesskabet 
på tværs. Ud over petanque var der også ønsker om grill 
til udendørs fællesspisning og en bålplads til hygge. 

Aktiviteterne behøver, som nævnt, dog ikke kun være 
noget, der skal ske aktivt og i fællesskab med andre. Det 
handler det næste punkt om:

DET ROLIGE HJØRNE
Er der én ting, som varmestuen i sin helhed ikke tilbød, 
så var det ro, privatrum og alenetid. Skurene er altid 
velbesøgte og festlige, varmestuen er åben og over-
våget. Som flere beskrev, så manglede der ”noget”, der 
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kan hjælpe med at få pulsen helt ned, noget man kan 
fordybe sig i – og gerne over længere tid. Som f.eks. dét 
at rode i jorden og at opleve planter gro, eller bare sidde 
passivt og roligt og stirre ned i et rislende springvand 
eller lytte til naturens lyde, f.eks. fuglekvidder. ”Den 
healende natur”, var der en der kaldte det. Med vores 
erfaring fra at lave terapihave i Halden Fængsel i Norge, 
kunne vi bringe naturen ind som indretningselement. 

VÆRDIG OG LIGE ADGANG
Er der én ting, som sidder i kroppen hos brugerne, så er 
det at føle sig ekskluderet, som de føler sig i resten af 
byen. Ekskluderet, fordi de ikke må sidde på de bænke 
de har lyst eller fordi de slet og ret bliver fjernet. Derfor 
er det altafgørende, at der bliver skabt lige adgang for 
alle i varmestuens lokaler og i gårdrummet  – for mænd, 

Billeder fra brugerinvolveringen. Dialogen med brugerne bestod i en række forskellige mødeformer, lige fra de større samlinger til de små, intime 
workshops. Nogle gange bad vi brugerne forholde sig til konkrete spørgsmål eller billeder, en anden gang foregik diskussionen på baggrund af en 
skummode af gårdrummet, hvor man kunne flytte rundt på interiør og møbler med henblik på at kvalificere indretningen.   
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kvinder og personer med og uden handicap og/eller 
kørestol og gangstativ. 
 
EJERSKAB OG MEDBESTEMMELSE GENNEM 
DELTAGELSE I BYGGEPROCESSEN
Mange af samtalerne handlede egentlig ikke om det 
kommende gårdrum, men lige så meget om selve 
byggefasen. Flere af brugerne gav direkte udtryk for at 
de gerne ville deltage i byggeriet af det kommende 
gårdrum og herigennem gen-aktivere gamle og nogen 
gange glemte evner. En del af brugerne er uddannede 
inden for forskellige håndværk og ville gerne være med 
til at skabe noget, der er ”vores” (brugernes), gøre 
gårdrummet til et varetegn, som kan gøre dem stolte. 
 

LETTERE SAMVÆR MELLEM BRUGERE 
OG PERSONALE
Vi kom frem til, at et af målsætningerne med gårdrum-
met skulle være at skabe et rum, hvori personale og 
brugere kan være sammen og interagere på en ”tredje 
måde” – sammenlignet med før processen gik i gang. 
Altså skabe et rum, hvor omgangsformen ikke er 100% 
på personalets præmisser som i det institutionaliserede 
rum indenfor, og tilsvarende ikke er 100% på brugernes 
præmisser, som i de festlige drikkeskure udenfor. 

DEN NYE GÅRDHAVE 
Det var ikke et svært valg for os, brugerne og personalet 
at det tomme gårdrum skulle omdannes til en smuk og 
rekreativ gårdhave. Nærmest alle inputs fra brugerinvol-
veringen pegede i den retning – også selvom det 
sjældent blev formuleret direkte. Når valget endte på at 
bygge en gårdhave var det fordi gårdhaven som samlen-
de koncept var det bedste svar på de behov og ønsker, 
som vi i brugerprocessen analyserede os frem til. En 
gårdhave, som kan bløde op på stemningen op i varme-
stuen, fungere som bindeled mellem det institutionalise-
rede inderum og det kaotiske drikkeskur, og derigennem 
lette omgangen mellem personale og brugere. En 
gårdhave, hvor alle velkomne og som man let komme 
rundt i med gangstativ og kørestol. Hunde og deres 
ejere er der ligeledes tænkt på. De kan enten blive ved 
deres ejer eller boltre sig i én af de to hundegårde med 
hundehus. Ligesom at forskning og praksis viser at det 

generelle stress og angst niveau som mange brugere 
døjer med, kan dæmpes med naturen. 

I forhold til aktiviteter blev det efterspurgt at skabe et 
sted, hvor man både kan være mere aktiv i fællesskab, 
og samtidig være alene og koble af. Derfor er gårdhaven 
zoneopdelt  i forhold til aktivitetsniveau. Der er “festen”, 
som er skurene og lige udenfor dem. Der er et mere stille 
fælles areal med bordebænkesæt og pergola samt en 
stille kontemplativt område i baghaven med springvand 
og høje græssiv. Derfor er det, som man kan se på 
billedet området tættest på varmestuen og skurene der i 
største grad ansporer til fællesaktiviteter og samvær, 
hvad end det er hygge, spise og grill på træterrassen og 
under pavillonen, eller om det er petanque på den nye 
bane centralt på pladsen. 
Skurene er der hvor der var mest aktivitet, før gårdhaven blev bygget. I 
dag er der også stor aktivitet omkring petanque banen. 

Bevæger man sig længere ”ned” igennem gårdhaven er 
der mulighed for at koble af alene på det nye tilbagelæ-
nede siddemøbel, hvorfra man kan sidde helt alene og 
stirre op i luften eller på et af de nærliggende blomster-
bede eller sidde i selskab med en god ven om en stille 
samtale. 

FRA DRIKKESKUR TIL HAVESKUR
Det var imidlertid ikke bare gårdhaven, som skulle 
indrettes – også  deres udendørs skure.  

De to skurrum var adskilte, trange og vindblæste da vi 
ankom, og der var ingen steder at sætte sine ting. Det 
første vi derfor gjorde var at hæve gulvet fra jorden med 
et trægulv af jotobatræ for at modvirke fodkulde. 
Trægulvet fortsætter ud i gårdhaven og bliver derfor 

KAPITEL 2

FINDINGS FRA INDDRAGELSEN
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samtidig en træterrasse, der visuelt forbinder inde og 
ude. Skurfacaderne fik også et makeover: For at få solen 
til at opvarme de ellers lidt klamme og kolde skure og 
styrke forbindelsen mellem skur og gårdrum åbnede vi 
facaden op mod gårdhaven via to nye store indgange, så 
man inde fra skuret også kan tage del i eller nyde livet i 
gårdhaven. Facaden mod varmestuen forbliver fortsat 
visuelt gennemsigtig, om end der nu er blevet installeret 
store ruder, der også skærmer for den værste blæst. 
Vi skabte også mere opholdsplads for brugerne ved at 
åbne de adskilte skurrum op med en gennemgang og et 
vindue og købte nye og flere borde-bænke-sæt i den 
foretrukne træstil. Sammen med brugerne satte vi 

desuden hylder op, der både kan bruges til opbevaring 
og samtidig bruges som et ståbord/bardisk, man kan 
læne sig op ad – det var i øvrigt to af brugerne, Peder og 
Michael, der designede og byggede bardisken. 

Æstetisk fik skurene en kunstnerisk udsmykning på sku-
renes bagerste vægge. Kunstværket, som Kenneth 
Balfelt Team og brugerne samarbejdede om at opsætte, 
består i det ene rum af små ca. 10 cm høje overskårne 
træstammer, som er sat sammen til en figur på en 
træplade med en hylde. I det andet rum er det store 
skiver af træstammer som er ophængt i et forløb på 
væggen sammen med hylder. 

Haven kan bl.a. bruges som fælles aktivitet imellem brugere og personale, sådan at de får et hyggeligt omdrejningspunkt. 
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BYGGEFASEN
Når man i normale byggeprojekter når dertil, at et 
projekt skal bygges, efter at inddragelsen, planlægnin-
gen og designfasen er afsluttet, er det oftest et udefra-
kommende byggefirma, der får opgaven at færdiggøre 
projektet. I denne proces ville vi imidlertid gerne prøve 
noget andet. I andre af vores projekter, f.eks. Enghave 
Mini-park og Folket Park (begge i København), har vi 
haft stor succes med at bygge sammen med de involve-
rede. Vores erfaringer viser at der er både demokratiske, 
imagemæssige og personlige udviklingspotentialer i at 
inddrage brugere i bygge- og implementeringsfasen. Da 

vi ligeledes mødte ønsket om at deltage i byggeriet fra 
brugernes side, virkede det endnu mere tiltrækkende. 
Vi besluttede derfor at selve byggefasen i gårdrumspro-
jektet også skulle have et socialt aspekt. For det første 
skulle arbejdet udføres af Odense kommunes sociale 
entreprenørselskab og beskæftigelsesprojekt Bygnings-
renovering. Selskabet, under ledelse af Henning Storm, 
tilknytter personer der er på kanten af arbejdsmarkedet, 
som aktiveres og udvikler sine kompetencer igennem 
det praktiske byggeri. Byggefolkene Olsen, Thomas og 
de andre gutter, stod for det lange seje træk og det 
grundlæggende arbejde med at bygge og færdiggøre 
gårdhaven og skurenes forvandling fra drikkeskur til 
haveskur. 

For det andet besluttede vi at udsmykningen af går-
drummet og opsætning af kunstværk samt konstruktion 

Overview af det nye gårdrum og dets forskellige aktivitetszoner og aktivitetsmuligheder, f.eks. petanque, grill og hygge under espalier. Jo længere ned i 
gårdrummet man går, desto mere ro og privatliv er der. 
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af ståbord/bardisk skulle ske i samarbejde mellem 
Kenneth Balfelt Team og brugerne. Og hvorfor så det? 
For vores vedkommende er byggerifasen en ”overset” 
fase i byudvikling, en fase, der ofte ikke opnår en række 
åbenlyse potentialer. For det første handler involvering 
af brugere i byggefasen om at fuldende projektet i sin 
helhed, at sørge for at brugerne er medskabere af 
projektet fra det starter til det står færdigt, fra idéudvik-
ling, design, prioritering til planlægning og byggeri. Det 
handler selvfølgelig også om ejerskab: brugerne skal 
være glade, stolte og passe godt på det nye sted, som 
var det deres eget. Og hvem ved, måske er der nogle 
brugere, der lader sig inspirere og (gen)opdager 
tidligere eller glemte færdigheder? Måske kan aktiv 
deltagelse i byggeri være et lille step mod bedre 

Petanque banen, som er blevet en stor attraktion og som benyttes dagligt. Ved siden af er overdækning og bænke. 
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selvtillid og selvværd, der igen kan føre til nye step mod 
aktiv deltagelse i meningsfulde opgaver.

Derudover handler det også om, at der blandt brugerne 
er ressourcer, ofte ”glemte” eller i bero, som det vil være 
kontraproduktivt ikke at gøre brug af. Mange af bruger-
ne har mange års erfaring inden for forskellige hånd-
værk, herunder tømrere, brolæggere, smede og så 
meget andet. Kenneth Balfelt Team bestod i processen, 
med undtagelse af billedkunstner Kenneth Balfelt, af 
akademikertyper, henholdsvis en sociolog, antropolog 
og en byplanlægger. Derfor opstod der til tider den 
særlige situation at ”ekspertrollen” blev vendt på 
hovedet: at det var brugerne, der tog styringen og viste 
rådgiverteamet, hvor skabet skulle stå. 
 

Og hvordan gik det så i praksis? Alle fik muligheden for 
at deltage i byggeriet, og det var naturligvis langt fra 
alle, der i praksis tog del i byggeriet. Dem, der deltog 
kvalificerede imidlertid projektet, f.eks. Peder og 
Michael, der designede og byggede ståbordet, men også 
andre, der hjalp Kenneth med at opsætte kunstværket 
på væggen og dermed var med til at komponere det 
endelig forløb. Det skulle ligeledes have været brugere, 
som skulle designe og opmure grillen ved træterrasen. 
Et projekt, der ikke blev til noget da hovedpersonen i 
samme periode skulle på afvænning.   

Det er udfordrende at aktivere brugerne i byggeriet, 
deres energiniveau afhænger af sinds- og kroptilstand 
og kan variere enormt i løbet af dagen og fra dag til dag. 
Vi havde håbet, at brugerne af varmestuen kunne spille 
en større rolle i det store gårdhavebyggeri i samarbejde 
med Bygningsrenoverings team, end der skete i praksis. 

Siddemøbel og springvand bagerst i haven. 

Kunstudsmykning af Kenneth A. Balfelt. Skabt i samme tematik som 
gårdhaven med ud fra en abstrakt ikke-rationel tilgang. Ikke alt i 
brugernes liv er lige til at forstå og rationalisere over. 
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Hygge og afslapning i ny gårdhave på gårdhavens nye træterrasse eller omkring planterkasserne. En del af planterne er spiselige. 

Kunstudsmykning af Kenneth A. Balfelt.
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Den nye gårdhave er udstyret med to hundegårde med hundehuse, der er placeret tæt på de nye haveskure, så brugerne kan sætte hundene, men så de 
stadigvæk er i lige i nærheden. 
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En brugerekspert i træ.

Peder og Michael, brugere af varmestuen, er i gang med opsætte den 
bardisk på væggen, som de har bygget. I baggrunden samarbejder 
Kenneth Balfelt og med en anden bruger om at opsætte haveskurets 
kunstneriske udsmykning. 
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Fra byggeprocessen.
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