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Kapitel 4

EUTOPIAER
INTRODUKTION

I dette kapitel kommer jeg med forslag til, hvordan man kan skabe bedre rammer for at genera-
tioner mødes. Her bruger jeg plejehjemmet Sølund som et konkret eksempel på, hvorledes man kan 
skabe et Eutopia – et sted hvor mennesker mødes på tværs af generationer. 
Jeg indleder kort med Sølunds baggrund og programmet for arkitektkonkurrencen i 2012. I afsnit-
tet “Generationernes Sølund” introducerer jeg min vision og mission for Generationernes Sølund, 
og i “Bygningens demografi” diskutere jeg hvordan en ændret brugersammensætning kan under-
støtte møder mellem generationer. I “Bygningens overordnede funktioner” stiller jeg forslag til 
den overordnede organisering og deling af funktioner, en opløsning af totalinstitutionen, hvor 
bygningens funktioner fremmer møder på tværs af generationer. Med forslag til nye ”Boformer” til 
ældre muliggøres forskellige typer af fællesskaber indenfor boenheden, og jeg introducerer balndt 
andet muligheden for et generationsrum. Yderligere stiller jeg forslag til, hvorledes en boform kan 
anskues fleksibel, således at der opstår mulighed for at ældre og unge kan bo i samme enhed 
og dele funktioner som køkken og ophold. Med opmærksomhed på de forskellige typer af møder 
mellem genrationer og dimensionerne for disse kommer jeg med en række eksempler på, hvordan 
man kan skabe rammer, der fremmer møder mellem generationer. Via diagrammatiske tegninger 
viser jeg hvordan generationernes Sølund kan have planlagte-, dagligdags-, tilfældige- og sansede 
møder mellem generationer. 
Sølund er ét eksempel på, hvorledes man kan skabe et Eutopia, men min tanke er at skabe mange. 
Derfor vil jeg kort perspektivere til to andre steder/problematikker for at vise, hvorfor og hvor-
dan møder mellem generationer bør udvikles andre steder i Danmark. De to eksempler er kun 
bearbejdet ganske lidt og der tages derfor ikke højde for alt. Materialet skal derfor ikke ses som et 
endegyldigt svar, men mere som en ideudvikling der bør fortsætte. Med afsnittet “Generationernes 
By” foreslår jeg en strategi for De Gamles By, så det bliver et sted, hvor generationer mødes, og 
i ”Generations profilplejecenter” stiller jeg forslag til, hvordan Kastaniehaven yderligere kan 
understøttes i møder mellem generationer.
Slutteligt vil jeg i afsnittet “Refleksion - Eutopia” komme ind på en række overvejelser om at skabe 
møder mellem generationer, og hvorledes potentialet for disse kan styrkes for fremtiden.

Boenhed A
Boform 1, ca. 10 stk. pr. boenhed
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GENERATIONERNES SØLUND
Et sted hvor ældre, børn og unge mødes i hverdagen 
- et hus for og til generationer
Mit forslag til en nytænkende vision for Sølund er, at det skal være et modelhus for møder 
mellem generationer, et “Generationernes Sølund”. Generationernes Sølund skal være til 
og for alle generationer. TIL alle generationer vil sige, at bygningen skal rumme alle gener-
ationer; børn, unge, voksne og ældre. Rum og funktioner skal være anvendelige for alle 
generationer og fremme møder mellem generationerne. FOR alle generationer vil sige, at 
bygningen også skal bygges til de efterfølgende generationer i København, til dem der bebor 
byen i 2050, 2100 - og måske endda endnu længere fremme i tiden. Det betyder at bygningen 
skal være fleksibel og kunne ændre sig over tid. Om 50 år er det måske fordelagtigt med en 
anden beboersammensætning end den nuværende, og der kan være behov for henover tid at 
skifte funktioner.

Missionen med Generationernes Sølund er, at det skal fungere som modelhus for at skabe 
møder mellem generationer. Møder mellem børn, ældre, voksne og unge i form af beboere, 
byboere, personale og brugere. Via den unikke placering ved søerne i København er Sølund 
et ideelt sted at skabe møder mellem generationer – ikke kun indenfor bygningen, men via 
måden bygningen møder byen på og inddrager den. Generationernes Sølund har potentiale 
for at blive et modelhus til inspiration for, hvorledes man kan skabe møder mellem gener-
ationer. Det vil skabe debat, da det allerede har offentlighedens opmærksomhed, og det vil 
have mulighed for at blive opsigtsvækkende og dermed sætte en ny dagsorden for vores 
velfærd.

MISSION

Visionen for Generationernes Sølund er at skabe møder mellem generationer med fokus på 
samvær, forskellighed og læring. Den fysiske indretning skal skabe mulighed for og invit-
erer til samvær på tværs af generationer. Der skal derfor være rum til fælles aktiviteter og 
en række fælles funktioner, som generationerne kan benytte sammen og hver for sig. Det 
vægtes, at der skabes forskellige typer af fællesskaber, hvor man kan indgå på forskellige 
niveauer.Forskellighed handler først og fremmest om at fremme forståelsen mellem genera-
tioner, hvilket også betyder, at forskelligheden skal respekteres, og der skal være forskellige 
grader af privathed i bygningen. Enkelte rum skal være tilpasset hver enkelt aldersgruppe og 
gøre det muligt at trække sig tilbage fra det store fællesskab. 
Læring har fokus på de ting generationerne kan lærer fra sig og af hinanden. Her er der blandt 
fokus på kulturforståelse, hvor særligt fællesspisning er en central faktor. Derudover skal der 
være rum til forskellige bevægelses aktiviteter og hobbyer.

VISION

Figur 28
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Figur 29
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BYGNINGENS DEMOGRAFI

PLANLAGT FORDELING 
325 plejeboliger
25 seniorboliger
150 ungdomsboliger
Daginstitution, ca 110 børn
Personale ialt ca. 150

Plejekrævende 
ældre

Unge

Voksne 
(Personale)

Børn

Friske ældre

Plejekrævende 
ældre

Unge

Voksne 
(Personale)

Børn

Friske ældre

Funktionsnedsatte
ældre

Ifølge kommunens nuværende planer for Sølund vil der være en overvægt at plejeboliger, et 
mindre antal ungdomsboliger, et meget lille antal seniorboliger samt en daginstitution. Som 
det ses på figur 30 fører det til en blandet demografi indenfor bygningen, dog med en stor 
overvægt af plejekrævende ældre. For at sikre succesen med “Generationernes Sølund” mener 
jeg, at bygningens demografi skal være yderligere differentieret. Man kan fx. forestille sig 
også at tænke familieboliger ind. Men da der allerede bor mange børnefamilier i nærområdet 
og Københavns Kommun har et meget stort behov for flere boliger til ældre pga demograf-
iske ændringer, foreslår jeg i stedet, at nogle af plejeboligerne laves om til ældreboliger, 
hvilket giver plads til funktionsnedsatte ældre. Ældreboligerne skal have en stærk tilknytning 
til plejecentret, så de ældre vil have bedre chancer for at kunne blive boende der og ikke have 
behov for at flytte i en plejebolig senere hen. Yderligere finder jeg det hensigtsmæssigt at 
sætte antallet af seniorboliger lidt op, så der kommer en større andel af friske ældre i bygnin-
gen. Desuden vil jeg stille forslag til forskellige boformer og boenheder, således at bygningen 
tiltrækker forskellige typer af beboere.

NY FORDELING 
160 plejeboliger
100 ældreboliger
50 seniorboliger
150 ungdomsboliger
Daginstitution, ca 110 børn
Personale ialt ca. 130

GENERATIONSPROFIL

For at styrke Sølund som et Generationernes Sølund, foreslår jeg, at daginstitution, ungdoms-
boliger, pleje-, ældre- og seniorboliger alle har en generationsprofil. Med det menes, at de 
planlægges og tegnes med fokus på at skabe møder mellem generationer; at det fremstår som 
en overskrift for alle. Det betyder også at beboere og brugere alle skal vælge at være en del 
af  “Generationernes Sølund”, netop fordi de ønsker at indgå i en sammenhæng med andre 
generationer.

Figur 30 Figur 31

Figur 32
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Københavns Kommune har i dag allerede en række profilplejehjem. Det betyder, at plejehem-
met retter sig mod et bestemt tema/interesse som aktiviteter, mad og dagligdag forholder sig 
til og er tilrettelagt ud fra. Dette har inspireret mig til at tænke Generationernes Sølund som 
et profilplejehjem og yderligere også at tænke generationsprofiler ind for bygningens andre 
enheder. Dette betyder at pleje-, ældre- og seniorbeboere alle skal vælge at bo netop her, 
fordi de ønsker at være en del af Generationernes Sølund; et sted hvor generationer mødes 
på tværs. Desuden har det betydning for boligerne, hvor en række boformer vil have særligt 
stort fokus på fællesskaber og møder mellem generationer. Derudover vil der være en række 
fællesarealer, som de ældre deler med både børn og unge.

Generationernes Sølund skal indeholder 150 ungdomsboliger, og jeg foreslår, at de alle bliver 
profil ungdomsboliger, hvilket vil sige, at de har et særligt fokus på møder mellem genera-
tioner. De unge, der vælger at bo her, skal gøre det på baggrund af at de har lyst til at være 
en del af og bidrage til møder mellem generationer. De fleste af ungdomsboligerne vil indgå 
i generationsmøder via de fælles- og åbne funktioner. Man kan for eksempel forestille sig, 
at man som en del af huslejen har betalt et måltid om ugen i Sølunds cafe. Dette vil bidrage 
til at de unge benytter cafeen og møder mellem generationer vil opstå. Yderligere vil jeg 
med inspiration fra Holland (se side 112) foreslå, at en række ungdomsboliger har direkte 
tilknytning til plejeboligerne, helt konkret at de lægges på samme gang. I den forbindelse kan 
man forestille sig, at de til gengæld for en meget lav husleje forventes at være “gode naboer” 
et par timer om ugen. Yderligere vil det betyde, at de unge deler fællesarealer som ophold 
og køkken med de ældre. Derudover kan man også forestille sig, at nogle af de unge har 
tilknytning til daginstitutionen, hvor de kan give en hjælpende hånd, eller til gengæld for en 
billigere husleje skal være sammen med børnene et par timer om ugen.

Daginstitutionen er en integreret institution, som derfor både har vuggestue- og børnehave 
børn. Der skal i alt være plads til ca. 110 børn, hvoraf der er fire vuggestuegrupper af 12 
børn i alderen 1/2-3 år, og tre børnehavegrupper af 24 børn i alderen 3-6 år. 
Daginstitutionen skal have en generationsprofil, der er tydelig og en fast del af hverdagen. Det 
betyder, at der i det pædagogiske arbejde skal være fokus på møder mellem børn og andre 
generationer. De forældre, der vælger at deres børn skal gå i denne institution, skal gøre det 
på baggrund af, at de ser fordelene ved at både deres børn og de selv bliver en del af institu-
tion for og til generationer. Daginstitutionens udformning vil bære præg af, at være en profil 
daginstitution med fokus på møder mellem generationer. Dette kommer især til udtryk ved, 
at institutionen ikke kun begrænser sig til sit eget areal, men i hverdagen bruger  bygningens 
andre rum og faciliteter. For eksempel kan en børnegruppe tilbringe et par timer hos de 
plejekrævende ældre eller sammen med nogle ældre benytte sanserummet. Med inspiration 
fra Résidence de l’Abbaye, hvor børnene i sin dagligdag brugte de fleste af bygningens rum 
og derfor havde rig mulighed for bevægelse, leg og aktiviteter, foreslår jeg, at daginstitution 
har et min. af egne kvadratmeter. Som tidligere beskrevet i afsnittet “Daginstitutionen som 

fysisk ramme” (side 56) er minimumskravene for frit gulvareal hhv. for vuggestuer 3 m2 og 
for børnehaver 2 m2 pr. barn. Disse minimums kvadratmeter vælger jeg at overholde samt 
begrænse daginstitutionen rum til, da det er meningen, at daginstitutionen til gengæld skal 
bruge bygningens andre funktioner i hverdagen. Dette betyder, at daginstitutionens egne 
rum vil være så små som loven tillader, men at de til gengæld får adgang til hundredevis af 
kvadratmeter i resten af bygningen. 
Derudover vil daginstitutionen have personalerum samt depot og andre praktiske rum, men 
også personalet vil, for eksempel ved kurser og større personale møder, kunne bruge bygnin-
gens andre store personale faciliteter.
En anden fordel denne daginstitution kunne drage ved at være en del af generationernes 
Sølund kan være at have mere fleksible åbningstider. Dette vil der være øget mulighed for, 
da institutionen for eksempel vil kunne tilbyde aftensmad fra produktionskøkkenet. Da insti-
tutionen har adgang til bygningens andre rum, kan man forestille sig, at institutionens egne 
rum bliver mere specifikke og definerede. Det giver for eksempel mulighed for et decideret 
soverum, hvilket også imødekommer mulighederne for fleksible åbningstider. Derudover kan 
man forestille sig et overlap af børnepædagogisk personale og plejepersonale ved de børne-
grupper, der har en tæt tilknytning til en plejeboenhed.
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Boenhed A
Boform 1, ca. 10 stk. pr. boenhed

Boenhed A
Boform 1 - ca. 10 plejeboliger pr. enhed

Boenhed B
Boform 2+3, ca. 12 stk. pr. boenhed

Boenhed B
Boform 2 og 3 - ca. 10 plejeboliger pr. enhed

Boenhed C
Boform 4, ca. 12 stk. pr. boenhed

Boenhed C
Boform 4 - ca. 12 ældreboliger pr. enhed

Boenhed D
Boform 5, ca. 9 stk. pr. boenhed

Boenhed D
Boform 5 - ca. 14 ældreboliger pr. enhed

BOENHEDER - BOLIGER TIL ÆLDRE

 Privat bolig  Fælles gangareal  Fælles uderum  Fælles ophold  Fælles køkken Generationsrum

Boenhed B.S - senior
Boform 2 og 3 - ca. 10 seniorboliger pr. enhed

Boenhedens størrelse har en sammenhæng med fællesarealerne, da boligens samlede stør-
relse på 65 m2 både skal udgøre boligens private areal og eventuelle fællesarealer. Så på den 
ene side får man mere fællesareal jo mindre bolig og omvendt, men på den anden side har det 
også betydning, hvor mange boliger der lægges sammen. Nu flere boliger der lægges sammen 
i en enhed, desto mere fællesareal vil der være. Som nævnt underafsnittet “Boenheder” side 
50, viser undersøgelser af beboeres trivsel, at det optimale antal af boliger i en enhed er 
10-12 stk, hvilket også skal tages i betragtning.

Som det ses på diagramerne, foreslår jeg boenheder på 10-14 boliger. Plejeboligerne, som ses 
i boenhed A og B, har boformerne 1,2 og 3, som allerede har afsat relativt mange kvadratme-
ter til fællesarealer, hvorfor det ikke er relevant at så mange boliger ligger sammen.
Det samme gælder for seniorboliger i boenhed B.S, hvor 10 boliger er tilstrækkeligt til et 
stort fællesareal. Derimod har ældreboligerne med boform 4 og 5 afsat meget lidt plads til 
fællesarealer, hvorfor det er nødvendigt at lægge flere boliger sammen, så der kommer et 
større fællesareal. 

Det ses tydeligt i diagrammerne, at der er stor forskel på både størrelsen af den private bolig 
og størrelsen af fællesarealerne. Boenhed A er den med de mindste private boliger. Som vist 
på side 109, er der stort set kun plads til soveværelse og køkken.Til gengæld er det den enhed 
med det største fællesareal, hvilket giver plads til både køkken, ophold, uderum, gangareal 
og “generationsrum”. Det er den enhed, der har størst fokus på fællesskab, og boligerne er 
så små, at det er nødvendigt at gøre brug af fællesarealerne. Det særlige ved denne boenhed 
er generationsrummet, som er målrettet familie og børn. På den måde skaber man rum for 
de pårørende til beboerne samt mulighed for, at dagsinstitutionen kommer på besøg. Denne 
boenhed ligger derfor op til at den bebos af ældre, der har lyst til at være en del af et fælless-
kab hvor generationer mødes.

I den modsatte ende ligger boenhed D som indeholder 14 ældreboliger. Boligerne er store 
og efterlader derfor ikke meget til fælles ophold. Fællesarealet er derfor reduceret væsent-
ligt, til gengæld for en stor bolig med eget køkken, stue, bad, soveværelse, kontor og altan. 
Denne bolig er dermed den mindst fællesskabs orienterede. Men alene det at den er en del 
af det samlede generationernes Sølund, gør den mere udadvendt end en typisk privat bolig. 
Beboeren har nemlig adgang til bygningens center-, fælles- og åbne funktioner, hvor der vil 
opstå møder og fællesskaber mellem bygningens brugere.

For at se en disponering over antallet af boenheder, se bilag bagerst i bogen.

Figur 37
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ÆLDRE OG UNGE BOR SAMMEN

Boenhed B
Boform 2+3, ca. 12 stk. pr. boenhed

Boenhed B.U 
Boform 2 ca. 8 plejeboliger pr. enhed

+ Boform 3 omtegnet til 4 ungdomsboliger

I Danmark har man endnu ikke plejeboliger, der ligger fysisk sammen med ungdomsboliger, 
og umiddelbart virker det som om, at komunenes tanker med ungdomsboligerne på Sølund, 
er, at de skal ligge mere eller mindre for sig selv. 
Mange jeg har mødt som arbejder indenfor ældreområdet virker umiddelbart “bange” for at 
etablerer ungdomsboliger i direkte forbindelse med plejeboliger. Nogle nævner sikkerhed, 
andre støjgener fra de unges musik som hindringer. Men i Holland er man begyndt at tilbyde 
studerende en “gratis” bolig til gengæld for, at de er “gode naboer” 30 timer om måneden. 
Her bor 6 studerende sammen med 160 ældre, og de unge er gode naboer ved alt fra at 
hjælpe med praktiske gøremål til blot at drikke en kop kaffe med de ældre. (Reed, PBS 
newshour, 5. april 2015)

“De studerende bringer omverdenen ind, og der er masser af varme i kontakten” 
(beboere på plejehjemmet i Holland) 

 Pleje bolig

 Fælles gangareal Fælles uderum

 Fælles ophold Fælles køkken

 Ungdomsbolig

Jeg foreslår, at man i det nye Sølund i enkelte boenheder, 
lader unge og ældre bo sammen og dele funktioner, for 
herigennem at skabe mulighed for at afprøve hvorledes 
det vil virke. 
Det kan for eksempel gøres ved at plejeboligen, boform 
3, tegnes således, at den nemt kan laves om til 2 
ungdomsboliger. Som det ses i eksemplet på næste side, 
kan det gøres ved at tegne plejeboligen med øje for at 
den også skal kunne fungere som to ungdomsboliger. 
Dette er muligt, da den private bolig i boform 3, kan 
være op til 60 kvadratmeter, hvilket giver mulighed for 
to ungdomsboliger på hver 30 kvadratmeter. Dog vil det 
betyde at de to ungdomsboliger deler badeværelse, og 
at plejeboligen vil få to indgange. Boligens ydre ramme 
skal være det bærende, hvorimod skillevæggene, som er 
angivet med gul, ikke må være bærende og i øvrigt skal 
fremstilles, så de er nemme at rive ned og bygge op på 
ny, da de alt afhængig af om det skal være en plejebolig 
eller to ungdomsboliger skal placeres forskelligt.
At anskue boligen på denne fleksible måde muliggør, at 
alle boenheder B på sigt kan laves til boenheder for både 
unge og ældre. Det gør bygningens demografi mere 
fleksibel, da man nemt og billigt kan ændre det fra én 
ældrebolig til to ungdomsboliger og tilbage igen. For 
at se boenheder for ungdomsboliger alene, se bilaget 
bagerst i bogen.

(Reed, PBS newshour, 5. april 2015)

Figur 38

Figur 39
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EKSEMPEL - ET SANSET MØDE PÅ TERRASSEN

Planlægning af adgangsforhold og stier, der fører forbi boligerne, kan skabe mulighed for 
møder mellem generationer. På skitsen ses hvordan en sti, der fører forbi den ældres egen 
terrasse, kan skabe både et sanset- og et dagligdags møde.
Ved at føre børnene forbi den ældres terrasse, skabes der liv omkring terrassen og den ældre 
kan sidde og se og lytte til børnenes snak og leg. Det er et eksempel på et sanset møde, et 
møde der er velegnet for alle typer af ældre, idet der ikke kræver noget særligt aktivitetsniv-
eau for den ældre, og mødet desuden sker i forholdsvis private omgivelser. Samtidig er det er 
møde, der tillader et højt aktivitets niveau for børnene, der går på stien. Hvis man planlægger 
stien således, at børnene går denne vej hver dag, opstår der et “dagligdagens møde”. Det vil 
betyde, at børnene ofte går forbi den ældre, og at de på sigt for mulighed for at lære hinanden 
at kende eller blot sige hej til hinanden, når børnene passerer.

Terrassen fungerer som en semiprivat zone mellem den ældres private bolig og den offentlige 
sti. Terrassens bredde udgør derfor afstanden mellem det private og offentlige, hvorfor jeg 
anbefaler en minimums bredde på 2,5 meter for terrassen. Desuden er hækkens højde af 
stor vigtighed, da den på den ene side bidrager til at skærme af, således at den ældre får en 
følelse af privathed og ejerskab til sin terrasse, og på den anden side, hvis den bliver for høj, 
kan skærme for meget af, således at den bliver for adskillende. Jeg anbefaler derfor en højde 
på ca. 100-130 cm.
For at respekterer den ældres privatliv i boligen, er det vigtigt, at vinduerne ikke sidder for 
lavt og på den anden side ikke for højt, idet en kørestolsbruger skal kunne kigge ud. Jeg anbe-
faler derfor en vindueshøjde på mellem 80 og 100 cm, idet det vil være en behagelig højde 
for ældre, hvad enten de sidder i kørestol eller ej. Udover disse angivelser kan både boli-

80 cm - 100 cm

min. 3 meter

100 cm - 130 cm

gen, terrassen og stien tage form på mange 
forskellige måder. Tegningen skal derfor ikke 
forstås som en angivelse af, hvordan det skal 
se ud, men blot påpege nogle angivelser på 
nogle forhold der kan være vigtige for form-
givningen, når man skal skabe møder mellem 
generationer. 
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EKSEMPEL - LYDEN AF BØRN DER LEGER

Ved at lade nogle af boligerne til de ældre vende ud mod et gårdrum, hvor børnene leger, 
skabes der mulighed for, at børnelivet trækkes helt ind i boligen. Blot ved at åbne et vindue 
kan den ældre høre livet omkring sig helt inde fra sin stue. Derudover giver det mulighed 
for, at den ældre fra sin altan kan sidde og kigge på børnene, der leger i gården. Begge er 
eksempler på et sanset møde, et generationsmøde der er velegnet for alle typer af ældre, selv 
meget plejekrævende ældre.
For at sikre altanen som en tærskel mellem den åbne gård og det private hjem anbefaler jeg 
en højde på min. 200 cm til kanten af altanens gelænder. Derudover finder jeg det vigtigt, at 
der er en kantzone omkring bygningerne, som fungerer som en tærskel med plads til bænke, 
blomster kasser osv. Børnene legelandskab skal derfor have en afstand til bygningerne på min. 
2,5 meter. 
Et mere direkte møde mellem børn og ældre vil kunne opstå hvis den ældre får mulighed for 
at bevæge sig ind i mellem børnenes leg. Derfor anbefaler jeg stier på en bredde af ca. 150 
cm, således at der også er plads til kørestolsbruger, samt mulighed for at man kan passere 
hinanden. Enkelte steder skal der være op til 180 cm, da det giver plads til at to kørestole kan 
passere hinanden, samt at en kørestol kan vende. 

150 cm 180 cm

Figur 44
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EKSEMPEL - EN BOENHED OG BØRNEGRUPPE DELER FUNKTIONER

Fællesrum
Ældre

Fællesrum
Ældre og børn

Funktioner: 
Ophold, køkken, 

spiseplads, sofagruppe, 
legehjørne

Daginstitution 
Børnegrupperum

Gang til ældres 
privateboliger

Gang til ældres 
privateboliger

Ved at knytte en boenhed meget tæt til en børnegruppe i daginstitutionen opstår der både 
mulighed for dagligdags-, sansede- og planlagte møder. Et fælles opholdsrum med udgang til 
udearealer vil bidrage til dagligdagsmøder. Børn og ældre vil naturligt bruge rummet - selv 
når de ikke er direkte sammen, men vil for eksempel ved udgangen møde hinanden eller  
sidde i samme sofagruppe opnå en form for kontakt. Yderligere vil et fælles køkken give 
mulighed for at spise frokost sammen hver dag, hvilket er et eksempel på et planlagt møde. 
Derudover kan man understøtte det sansede møde ved at lave et fællesrum for de ældre, som 
støder op til det store fællesrum med børnene. Det giver mulighed for blot at se eller lytte til 
aktiviteterne. Som det ses i diagrammet nedenfor, vil denne deling af fuktioner bidrage til at 
skabe en lang række af forskellige møder mellem generationer. Der vil fortsat være mulighed 
for aktiviteter hver for sig, men samtidig vil der kunne opstå møder næsten indenfor alle 
niveauer af aktivitet, intimitet og fællesskaber. Diagrammet viser kun enkelte eksempler på 
møder, der kan opstå i rum som dette.

Som det ses i eksemplet på næste side foreslår jeg, at det store fællesrum til børn og ældre 
er dobbelthøjt og lægger sig mellem børnenes grupperum og gangarealet for de ældres 
private boliger.  Et fællesrum forbeholdt ældre, som også støder op til det store fællesrum 
og har en åbning mod det store fællesrum, muliggør at den ældre blot kan sidde og lytte 
eller se på børnene der leger. Det store fællesrum, hvor børn og ældre mødes skal gerne 
have højt til loftet, da dette understreger rummets særlige funktion, og yderligere bidrag-
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er dette til at regulere børnenes adfærd, så 
de er mere hensynsfulde overfor de ældre. 
Det store fællesrum kan indeholde funk-
tioner som, køkken, spiseplads, sofahjørne, 
lege hjørne osv. Rummet skal muliggøre en 
daglig kontakt mellem børn og ældre, hvor 
de kan have en hverdag sammen. For eksem-
pel kan en børnegruppe på ca. 12 børn og 
en bogruppe på ca. 10 ældre, spise frokost 
sammen hver dag. En fælles udgang til udea-
realer vil yderligere bidrage til generations-
møder, da børn og ældre vil “støde ind” i 
hinanden på vej ud og ind. Desuden skal det 
nævnes, at børnenes forældre også vil blive 
inddraget i generationsmøderne. Man kan  
f.eks. forestille sig, at børnene er i færd med 
at lægge et puslespil med en af de ældre, når 
forældrene henter dem etc.

Figur 45

Figur 46
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EKSEMPEL - ET TILFÆLDIGT MØDE  VED SØEN

En terrasse ned mod søen giver den ældre mulighed for at følge med i livet og aktiviteterne 
omkring søen. Det giver samtidig mulighed for, at tilfældige møder kan opstå, og at der kan 
opstå kontakt med de forbipasserende. 
Man kan opnå forskellige grader af privathed ved at arbejde med hækken som en tærskel 
mellem offentlig og privat. En lav hæk, der adskiller stien og terrassen, sikrer at terrassen 
fremstår privat og giver samtidig mulighed for at kigge udover søen. Bag ved denne kan en 
høj hæk skabe mulighed for et mere intimt og privat rum, hvor man blot kan sidde og lytte 
til livet. Derudover er hækkens tæthed også vigtig for graden af privathed den skaber. Særligt 
den høje hæk bør have en vis tæthed for at skærme for indkig og på denne måde sikre det 
private rum på terrassen.

Max. 70 cm

Ca. 200 cm
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