
af Heidi Jacobsgaard Schøbel

Gentænkning af ældres boligsituationer og børns 
hverdagsinstitutioner, så generationer mødes

Er blevet til med støtte fra Ensomme Gamles Værn

EUTOPIA



INDHOLD Intention       7
Forord        8
Et komma - ikke et punktum    10
Eutopia       11
Introduktion      13

KAPITEL 1 - 1:5,6 MIO. MENNESKER  15
At fare vel               16 
Familien i forandring     21
“Forsørgelsesbyrden”     24
Ensomme ældre      30
Børns hverdagsinstitutioner    34
Refleksion      37

KAPITEL 2 - 1: FYSISK RAMME   39
Ældres bolig      40
I hvilken type bolig bor ældre    45
Offentlig støttet boligmasse til ældre   50
Daginstitutionen - et tvetydigt barnesyn   54
Daginstitutionen som fysisk ramme   56
Refleksion      59

KAPITEL 3 - 1: ANDRE MENNESKER   61
Generationsmøder i dag     62
Generationer bør mødes     63
Typer af møder      63
Tre dimensioner      68
Feltarbejde      69
Ro møder Kaos      70
Milde Moses      76
Echange intergénérationel    80
Refleksion
       
KAPITEL 4 - EUTOPIAER    91
Sølund       92
Generationernes Sølund     96
Bygningens demografi                100
Generationsprofil                101
Bygningens overordnede funktioner               104 
Differentierede boformer til ældre              104
Boenheder - boliger til ældre               110
Ældre og unge bor sammen               112
En række eksempler på møder mellem generationer        
Generationsprofil plejecenter               130
Generationernes By                134
Sammenfatning og refleksion               138
Litteraturliste                 142
Figurliste                 144

114



8 9

IN
TR

O

FORORD

Da jeg i september 2013 var til konferencen ”Forming Welfare”, hørte jeg sociolog 
Gøsta Esping Andersens oplæg om de forskellige typer velfærdssamfund og det 
liv, der leves i dem. Det gik op for mig, at vores samfund er meget udviklet, men 
til trods for dette stadig efterlader en hel del, hvor der er plads til forbedring. 
Særligt én ting har sidenhen siddet fast i mine tanker… Gøsta Esping Andersen 
fortalte, at Danmarks børneinstitutioner har muliggjort, at kvinderne kom på 
arbejdsmarkedet, men samtidig har det også haft den virkning, at børn og ældre 
ikke ser meget til hinanden i hverdagen. Faktisk er vi et af de lande i Europa, 
hvor der er mindst kontakt mellem bedsteforældre og deres børnebørn. Det 
har jeg tænkt meget over sidenhen. 
Jeg er selv vokset op med bedsteforældre, der fyldte meget i min barndom, og 
som havde og fortsat har en stor betydning for mig. At dele hverdagsting med 
sine bedsteforældre, at de deler deres livserfaring, at lære om anden verdenskrig 
– ikke gennem historiebogen men gennem virkelige historier, at blive mødt af 
kærlighed og tålmodighed, har givet mig utrolig meget. 
Så når undersøgelser viser, at vi i Danmark er et af de lande, hvor bedsteforældre 
og børnenebørn har mindst kontakt, og vores udvikling går i en retning, hvor 
vores familiestrukturer bliver opløst. Hvad ønsker vi så, der skal være i stedet? Vil 
vi ikke gerne have et samfund, hvor man er sammen på tværs af generationerne? 
Måske vi bør gentænke vores velfærdssamfund, så børn og ældre ser mere til 
hinanden… 
Dette har været afsættet for min afgangsopgave, som handler om at skabe 
møder mellem generationerne børn og ældre. Via en gentænkning af ældres 
boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner er det ambitionen at skabe 
møder mellem generationer.

Formålet med bogen er at være til inspiration og overbevisning for at skabe 
møder mellem generationerne børn og ældre. Desuden har den til formål at 
give mig et grundlag for i mit videre arbejde som arkitekt, at kunne udvikle 
potentialet for at skabe, dyrke og bygge rammer, der fremmer møder mellem 
generationer. 

Bogen er blevet til og har udviklet sig i takt med en lang række aktiviteter 
med generationsmøder som omdrejningspunkt. Feltstudier hos plejehjem og 
en børnehave har bidraget til en meget direkte forståelse for mulighederne og 
virkningen af møder mellem generationer. Ved at følge Gurli, som er frivillig 
i børnehaven Højgården, har jeg fået syn for, hvordan det foregår, når ældre 
møder børn og på den anden side ved et besøg hos plejehjemmet Betaniahaven, 

hvordan det kan foregå, når børn møder ældre. Og endeligt har mit besøg 
hos Residence L´abbaey bidraget til at nytænke generationsmødets vidde og 
givet tanker og refleksioner om, hvordan en sammenlægning af institutioner 
kan fremme forståelsen mellem generationer. Besøget bidrog samtidig til 
mange overvejelser om bygningen som fysisk ramme for mødet, og  hvorledes 
bygningens organisering og udformning kan bidrage til mødernes positive 
virkninger.

Workshop om det nye Sølund - et sammensurium af ældre, plejebeboere, 
negative naboer og positive seniorer har ikke mindst givet et indblik i 
brugerinddragelsens kunst, men også bidraget til at få opmærksomhed på de 
kommende brugeres behov, naboernes drømme for nærområdet og kommunens 
visioner i et paradoksalt forhold til den økonomiske ramme. 
Yderligere har møder med Københavns Kommune bidraget til at få indsigt i 
gældende regler og rammer for byggerierne, og dermed sat tanker i gang om 
regler, der skal og bør brydes for fremtiden. Kan det virkelig være rigtigt at man 
ikke selv kan lave mad på et plejehjem?

Samtaler med kultursociolog Christine Swane har bidraget til at skabe yderligere 
forståelse for det gerontologiske område. Forståelsen for ældres liv og vilkår er 
konstant blevet udvidet til glæde for opgavens udvikling og kompleksitet. Særligt 
diskussioner og samtaler om ældres forskellighed både indenfor livsvilkår, kultur, 
fysiske kunnen og det levede liv har fastholdt fokus på at skabe differentierede 
muligheder og rammer for møder med børn, således at alle ældre har mulighed 
for møder med børn via inddragelse på forskellige niveauer.

Projektet ville ikke have været det samme uden ovenstående aktiviteter, faglige 
diskussioner og input. Jeg skylder derfor alle, der har bidraget til projektet 
en stor tak. Desuden har fonden Ensomme Gamles Værn støttet projektet og 
dermed blandt andet muliggjort min studietur til Paris samt tryk og indbinding 
af bogen, og jeg skylder derfor fonden en stor tak. 

Jeg håber, at bogen vil bidrage til inspiration, diskussion og visioner om at skabe 
møder mellem generationer. Generationer kan og skal mødes!

Heidi Jacobsgaard Schøbel
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Dette projekt, mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen, skal fungere som et grund-
lag for, at jeg fremadrettet som arkitekt kan arbejde med at skabe møder mellem 
generationer. Den skal ses som et komma - ikke et punktum. Som noget der først 
lige er startet og vil få en fortsættelse. Det er derfor vigtigt ikke at se på møder 
mellem generationer som noget, der nu er afsluttet og besvaret, men i stedet som 
en udvikling der er sat i gang. Opgaven skal som sådan ikke komme med et ende-
gyldigt svar, men derimod med noget der styrker potentialet for et videre arbejde 
med møder mellem generationer. Med denne bog vil jeg sætte et komma, og måske 
der en dag vil komme et punktum.

ET KOMMA – IKKE ET PUNKTTUM

EUTOPIA

Jeg vil i denne opgave søge at skabe et eutopia - et godt sted, et drømmende sted, et sted som 
er opnåeligt. Mit eutopia er et samfund, hvor børn og ældre giver til hinanden, hvor de ældre 
ikke er ensomme, hvor børnene dagligt oplever overskud og omsorg. Mit Eutopia kan tangere 
til at være utopisk, men er det ikke. Nogen vil finde det utopisk, idet det ikke tager højde 
for rammebetingelser, gældende regler og den egentlige realisering, men jeg mener, det er 
eutopisk - noget godt der kan lade sig gøre, blot det prioriteres.

Jeg tillader mig selv i denne opgave at være drømmende, ikke at skulle forholde mig til alt på 
en gang. Jeg tror på, at man nogle gange må slippe de mange regler for at kunne stille noget 
nyt og bedre op (uddrag fra mit program, side 15).

Utopia blev første gang brugt 
af englænderen Thomas More 
som titel på hans værk De 
Optimo Reipublicae Statu 
deque Nova Insula Utopia fra 
ca. 1516. More konstruerede 
ordet utopia fra græsk “outo-
pia” (“ingensteds”) og “eutopia” 
(“et godt sted”). Utopia er et 
godt men samtidig uopnåeligt 
sted. Eutopia er derimod et 
godt sted, som er opnåeligt i 
den virkelige verden.

UTOPIA - EUTOPIA

(uddrag fra program side 15)
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formidle visionen om at få generationer til at mødes. Derudover er en bog en god mulighed 
for at udtrykke mig både i skrift og tegning. Min hensigt med at lave en afgangsopgave med 
både skrift og tegning er at bruge det i et samspil til at belyse og fremstille problematikken 
fra mange forskellige sider.

Det har været min ambition at lave et moderne manifest – et manifest der er undersøgende, 
forholder sig kritisk og endeligt er udtryk for min holdning. Det har været vigtigt for mig 
at  kalde det et manifest, da det giver mulighed for at “male” et billede af min holdning. Et 
manifest er for mig på en gang befriende og samtidig determinerende i sine forslag. 
Med denne opgave har jeg undersøgt ældres og børns muligheder for at mødes, for at skabe et 
fremtidigt nyt potentiale for velfærdsstaten. Jeg har primært haft fokus på ældres boligsitua-
tion og sekundært fokus på børns hverdagsinstitution for at belyse, hvorledes disse “enheder” 
kan skabe generationsmøder. Derfor går denne bog går i dybden med de ældres situation og 
berører perifært børnenes situation.

I mit program introducerer jeg en række skalaer, som er blevet afgørende for mit arbejde og 
bogens opbygning. Som det ses af diagrammet, starter jeg med den overordnede skala “1:5,6 
mio. mennesker”. Denne skala omhandler samfundet og de demografiske udfordringer,  som 
påvirker vores velfærdssamfund. I dette kapitel forsøger jeg at komme med et syn på, hvorfor 
vi bør lave nogle nye tiltag i vores måde at organiserer os på.
I skalaen “1: Fysisk ramme” kigger jeg på de nuværende fysiske rammer for ældre og børn. 
Dette for at give et billede af den nuværende situation samt finde forslag til, hvor man kan 
foretage ændringer, der skaber møder mellem generationer.
Skalaen “1: Andre mennesker” introducerer mit feltarbejde, som er bygget op om tre katego-
rier; “børn møder ældre”, “ældre møder børn” og “børn og ældre mødes”. Jeg kommer ind 
på forskellige dimensioner for møderne mellem generationer, og hvilke faktorer og typer af 
møder der er på spil indenfor de tre kategorier.
I  kapitlet “Generationer mødes” tager jeg med Sølund som eksempel mere konkret fat på, 
hvordan man kan skabe møder mellem generationer. Her introducerer jeg en vision, og 
hvilke konsekvenser dette bør have for bygningens program. Jeg introducerer nye boformer 
for ældre og kommer med eksempler på, hvordan disse kan overlappe andre programmer, 
således at der skabes møder mellem generationer.
Det sidste kapitel “Eutopiaer” er en persepktivering, hvor jeg meget kort tager fat i andre 
konkrete steder for herigennem at belyse, hvordan møder mellem generationer kan skabes. 
Slutteligt kommer jeg med en kort opsamling af de vigtigste forhold og mine refleksioner på 
baggrund af mit arbejde med at skabe møder mellem generationer. Hvad er vigtigst at gøre 
noget ved? Hvad skal der til for at “Eutopia” bliver til virkelighed?

INTRODUKTION

1 : 5,6 MIO. MENNESKER

1 : FYSISK RAMME

1 : ANDRE MENNESKER

 GENERATIONER MØDES

EUTOPIAER

Figur 1
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