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”GENERATIONSPROFIL PLEJECENTER”

Plejecentret Kastaniehaven ligger i Give cirka 30 km nordvest for Vejle. Som det ses af 
diagrammet “zone” ligger plejecentret delvist afskærmet fra resten af byen, idet det både 
mod nord, syd og øst er omkranset af skov. Dog vender den vestlige del af plejecentret mod 
et mindre parcelhuskvarter, hvilket skaber en god tilknytning til et beboerområde. 
Som jeg nævnte i afsnittet “Generationer bør mødes” arbejder plejecentret allerede med 
møder mellem generationer. De to nærliggende daginstitutioner kommer på besøg cirka en 
gang om måneden, og hvert år afholdes en stor spejderlejr på plejecentrets grund. Ledelsen 
og plejepersonalet arbejder målrettet med at skabe møder mellem generationer og trække 
byen ind til det lidt isolerede plejecenter. Derfor har de blandt andet lavet et samarbejde 
med den lokale orienteringsklub, hvilket har resulteret i, at plejecentret er blevet en del af en 
orienteringsrute, som bruges af både af den lokale orienteringsløbsklub samt skolen og byens 
andre institutioner for børn. At personale og ledelse allerede arbejder med møder mellem 
generationer skaber et godt grundlag for at videre udvikle plejecentret til et profilplejecentre 
for møder mellem generationer. 
De to daginstitutioner, som plejecentret allerede samarbejder med, ligger 1-1,5 km væk, 
hvilket for små børn betyder en gåtur på ca. 30 min. Det kunne derfor være relevant at 
optimere børnenes forhold på plejecentrets grund og skabe satellitter, der muliggør ophold 
i flere timer. På næste side ses et diagram med udpegning af muligheder, der yderligere kan 
understøtte møderne mellem generationer.

Boliger til ældre

Daginstitutioner

Rekreative områder

Andre funktioner

Gåtur for daginstitutioner

Orienteringsposter

Bygninger Zone

Eksisterende møder

Figur 50
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Planlagte møder Sansede møder

Eksemplerne fra Sølund kan bruges som inspiration til at skabe satellitter for børneinstitu-
tionerne, hvilket vil understøtte de møder der allerede finder sted, og måske bidrage til at 
børnene bliver i længere tid og oftere kommer på plejecentreret. Plejecentrets struktur er 
ideel til at arbejde med sansede møder mellem bygningerne, hvilket også kan give mulighed 
for flere dagligdagsmøder. 

Ved at lægge børnefunktioner som f.eks. en legeplads ind mellem bygningerne får de ældre 
mulighed for at sidde i deres private bolig og se og høre børnene lege. Man kan evt. arbejde 
med forskellige zoner og rum, der tilbyder forskellige muligheder for samvær. En sansehave 
kan lægge op til rolige møder, som er nede i tempo, hvorimod en boldplads lægger op til akti-
vitet og leg. Dette giver mulighed for møder med forskellige aktivitets og intimitets niveauer.

Plejecentrets eksisterende fællesrum kan med fordel indrettes med inspiration fra eksemplet 
i Sølund, hvor nicher og skillevægge af forskellig densitet muliggør forskellige grader af 
privathed i rummet. Dette vil give gode muligheder for, at børnene kan bruge rummet, 
samtidig med at de ældre, der ønsker privathed, fortsat har mulighed for mere intime og 
private ophold. 

Disse forslag til forbedringer vil kunne laves forholdsvist billigt og er relativt realistiske, idet 
institutionerne i forvejen har positive erfaringer med møder mellem generationer.
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Andre funktioner

De Gamles By er et område på Nørrebro på ca. 70.000 m2, der omkranses af Guldbergsgade, 
Sjællandsgade og Møllegade. Området virker som en enklave i byen, et lidt lukket område 
som blandt andet byder på smukke gamle bygninger og store grønne arealer, eksempelvis er 
der et Alderdomshjem opført i 1901.
Området består primært af pleje- og ældreboliger samt en række andre funktioner, som for 
eksempel en kirke og centralkøkken for skolemad.
Derudover ligger Københavns Kommunens Sundhedsforvaltning i den nordlige ende af De 
Gamles By, og primært i udkanten af enklaven, er der en række daginstitutioner. Endeligt 
er der i den sydøstlige ende ByOasen, som er et område med dyr, mindre kolonihaver og 
byhaver til gavn for nærområdet. Et af de områder, der umiddelbart har mest liv og aktivitet 
i hverdagen.

Min opfattelse er, at de gamle kun opholder sig i meget afgrænsede områder nær deres boli-
ger. Det samme gælder børnene, der ofte også kun opholder sig i egne udearealer. Som det 
ses i diagrammet over zonerne, opleves det som om, at de ældre kun opholder sig i midten af 
De Gamles By, hvorimod daginstitutioner og nabolag befinder sig i udkanten. 

Langt største delen af udearealerne er tilgængelige offentlige områder, men når man er i 
De Gamles By, oplever man meget lidt liv. Området fremstår umiddelbart meget dødt, og 
med mine øjne virker det som om, at et stort potentiale går tabt. De Gamles By har med 
sine smukke bygninger og store rekreative områder alle muligheder for at blive til ”Genera-
tionernes By”. 
Som det ses af diagrammet “Muligheder” kan man udpege en lang række områder, der kunne 
forbedres. Dette indeholder både udearealer, hvor man kunne forestille sig at etablere funk-
tioner for børn og børnefamilier samt bygninger, hvor man helt konkret kunne lægge dagin-
stitutioner ind. Dette vil bidrage til en opløsning af De Gamles By som en “totalinstitution”, 
og bringe børn og liv ind i området.

GENERATIONERNES BY

Figur 52
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Dagligdagsmøder

Min. 2,5 meter Min. 1,5 meter Min. 2,5 meter

Min. 2 meter

Planlagte møder

Sansede møder

Eksemplerne fra Sølund kan bruges som inspiration til at transformere De Gamles By til 
Generationernes By. For at fremme Generationernes By kan man blandt andet arbejde med 
at integrere de nuværende daginstitutioner endnu bedre indenfor “plejezonen”, og derdover 
kan man for fremtiden i tilfælde af, at der skal bygges flere daginstutioner sikre, at de er 
integreret i bygningerne med ældre- og plejeboliger.

Man kan blandt andet skabe mulighed for sansede møder. Dette kan for eksempel gøres ved 
at lægge børnefunktioner ind i de udearealer, der er omkranset af ældre- og plejeboliger, som 
en slags satelitter for de nuværende daginstitutioner.  Dette vil give mulighed for, at de ældre 
kan åbne et vindue i deres bolig og høre børnenes leg, og ved at placere funktionerne meget 
tæt på de ældres boliger skaber man også bedre mulighed for, at de ældre nemt og bekvemt 
kan komme hen og sidde og kigge eller tale med børnene. 

Man kan også arbejde med at skabe bedre rammer og muligheder for planlagte møder. Ved at 
lave enkelte af fællesområderne i plejeboligkompleksernes om til børnevenlige opholdsrum, 
kan man understøtte at daginstitutionerne vil besøge plejebeboerne. Man kan for eksempel 
lave specifikke generationsrum, hvor der både er funktioner til børnenes leg samt mulighed 
for ophold til de ældre. Her kan man forestille sig, at én daginstitution har en fast aftale om at 
komme et par timer hver tirsdag og en anden hver torsdag. På den måde skabes der rammer, 
der muliggør planlagte møder mellem generationerne. 
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Går man skridtet videre, kan man næste 
gang, der skal bygges en daginstitution i 
området, gøre det i samme bygning som 
de ældres boliger. Man kan f.eks. gøre det 
således, at børneinstitutionen deler et rum 
med en bogruppe. Dette giver mulighed 
for dagligdagsmøder, både i det pågæl-
dende rum, men også blot ved at de to 
institutioner ligger så tæt, at børn og ældre 
mødes foran hoveddøren eller på stien.
Endeligt vil Generationesnes By først og 
fremmest få udnyttet sit potentiale, hvis 
kommunen laver en egentlig strategi for 
området. Man kan for eksempel forestille 
sig en flerårig strategi for, hvordan områ-
det forvandles fra De Gamles By til Gener-
ationernes By, en by med møder mellem 
generationer på forskellige niveauer.

Figur 53
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REFLEKSION - EUTOPIA

Vores samfund har ændret sig meget henover de seneste 50 år. I dag lever vi i 
vidt omfang i aldersghettoer, og særligt de ældre og gamle er blevet isolerede i 
institutioner, hvor de passes og plejes – og derfor af mange blot ses som en byrde, 
en udgift. Dette syn skal ændres, og vi skal til at se og forstå, at ældre og gamle 
er mennesker, der kan og bør bidrage til os alle. Særligt vil de kunne bidrage til 
vores børn, som i dag vokser op uden meget kontakt til den gamle generation. En 
gentænkning af måden, vi organiserer og udformer vores velfærdsinstitutioner, 
kan føre til, at vi mødes på tværs af generationer og får mulighed for at være og 
lære noget af hinanden.

Ældres boligsituation er særlig interessant, idet vi får  flere og flere ældre. Det 
stiller krav til, at vi videreudvikler boliger til ældre, således at de ældre på den 
ene side i højere grad kan klare sig selv og på den anden side har adgang til de 
nødvendige funktioner. Samtidig giver det mening at planlægge boliger, så de 
ældre får mulighed for at være en ressource for resten af samfundet. Det kan 
for eksempel være ved at tænke pleje- og ældreboliger sammen med daginstitu-
tioner, da ældre i samværet med børn får mulighed for at være noget for nogen 
og bidrage til at børn får mere voksenkontakt og ro i en hverdag, der ellers er 
præget af travlhed. Derudover vil møderne mellem børn og ældre skabe større 
forståelse mellem generationerne, og på denne måde vil samværet komme både 
børn, unge, voksne og ældre til gode. Samtidig viser undersøgelser, at sociale 
relationer og et bredt differentieret socialt netværk fører til færre sygdomme og 
mindre funktionsnedsættelse, så  møder mellem generationer kan bidrage til at 
nedsætte den økonomiske byrde af forsørgelsen af de ældre. 

I dag er der langt fra den private bolig, som ofte er et parcelhus, til den offentlige 
støttede ældrebolig på ca. to værelser. Dette spring kunne man gøre mindre ved 
af gentænke boligmulighederne for de ældre. Man kan for eksempel i højere grad 
lave byggerier med forskellige bo- og ejerformer med boliger i forskellige stør-
relser og udformning. Måske man kunne købe  en ældrevenlig lejlighed, som har 

en tilknytning til et plejeboligkompleks. På den måde kan man evt. mod betaling 
få adgang til fællesfaciliteter som træningslokale, velværeområde, sanserum 
osv. Denne adgang vil bidrage til at forebygge funktionsnedsættelsen. Men en 
sådant kompleks kunne også yderligere være knyttet til ungdoms- og/eller fami-
lieboliger. Sådanne udviklinger vil bidrage til en opløsning af plejecentret som 
totalinstitution og dermed gøre bygningskomplekset mere diverst sammensat og 
dermed også mere attraktivt for andre generationer. Den nye type af plejeboli-
gkomplekser skal derfor ikke være egentlige plejeboligkomplekser, men genera-
tionshuse som giver mulighed for at  generationer mødes. 

Det vil føre til, at naturlige og ligeværdige møder opstår i højere grad, og det har  
derfor en stor betydning, at man sammentænker institutionerne, og at brugerne 
konkret deler rum. 

Men det er også vigtigt at have den rumlige diversitet for øje i arbejdet med 
møder mellem generationer, de forskellige rumlige skalaer og sammenhænge, 
grader af intimitet, aktivitet og fællesskab. Mulighed for at indgå i fælless-
kabet på forskellige niveauer er meget vigtig, således at alle kan deltage på det 
niveau, de kan og har lyst til. Derfor har jeg haft stor glæde af arbejdet med 
de tre-dimensionelle diagrammer, som har været en meget givende værktøj i 
arbejdet med at skabe møder mellem generationerne. Et værktøj der med fordel 
kan videreudvikles, således at det også tager højde for grader af opmærksomhed, 
og de krav det stiller til brugerens psykiske ressourcer.

Mange institutioner arbejder allerede med generationsmøder, f.eks. besøger 
mange  vuggestuer plejehjem. Men disse møder er ikke understøttet af den 
fysiske ramme. Så hvis ”Eutopia” – et sted hvor generationer mødes, skal blive 
til virkelighed, kræver det, både at der træffes et politisk valg, og markeres et 
arkitektonisk fokus.
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Først og fremmest tror jeg, at det vil have stor betydning, hvis Sølund reelt set 
blev til Generationernes Sølund. Hvis Københavns Kommune valgte, at Sølund 
ikke kun skal være et modelplejecenter for velfærdsteknologi, men en model for 
møder mellem generationer. Den planlagte åbne arkitektkonkurrence om det nye 
Sølund, vil blive en mulighed for et større arkitektonisk arbejde for at skabe 
rammer for møder mellem generationer. På den måde kan Generationernes 
Sølund også blive et sted, der inspirerer andre kommuner til at arbejde med 
møder mellem generationer. Det vil være et skridt på vejen, men det vil på sigt 
også være nødvendigt at ændre offentlige arbejdsgange og enkelte lovgivninger 
og regler.

Et eksempel på en regel , der med fordel kan ændres, er reglerne for køkkener på 
plejehjem, som i forvejen er en stor udfordring for plejeboligenheder. Et køkken i 
en boenhed bliver nemlig af Fødevarestyrelsen anset for at være ”fødevarevirk-
somheder” og altså ikke private køkkener. Det betyder, at der er meget strenge 
regler for, hvordan køkkenet skal indrettes og bruges – hvilket nærmest gør det 
umuligt for en boenhed rent faktisk at have et køkken, og man ser  derfor, at de 
fleste køkkener i dag er forbeholdt personalet. Yderligere er en af grundende til 
dette selvfølgelig også, at meget få plejebeboere kan lave mad. Men hvis man 
forestiller sig en ny type plejeboligkomplekser, med både friske, funktionsned-
satte og plejekrævende ældre, der deler en hverdag med unge og børn, så vil 
køkkenet være et vigtigt sted at mødes. Derfor bør man blandt andet kigge på 
reglerne for køkkener og tage en politisk beslutning om, at det selvfølgelig skal 
være muligt at lave mad i et køkken.

Derudover kan man med fordel også kigge på at ændre reglerne for forholdet 
mellem den private bolig og fællesarealerne i boenheden. At boligens bruttoa-
real både udgør boligen samt et evt. fælles køkken og ophold, gør det svært at 
lægge boliger af forskellig størrelse sammen. Hvem betaler for hvad og hvorfor? 
For eksempel kan det være en udfordring at udregne huslejen, hvis ungdoms-

boliger og ældreboliger deler funktioner. Mere gennemskuelige regler for dette, 
som gør det muligt at forene forskellige boformer og dermed brugere, kan derfor 
anbefales.

Udover at se på de gældende regler og lovgivning bør man også kigge på den 
samarbejdskultur og de arbejdsgange, der er  indenfor kommunerne. F.eks. kan 
det være et problem, at mange kommuner har opdelt børne- og ældreomsorg i to 
forskellige forvaltninger, der ofte ikke arbejder sammen, hvilket gør det svært at 
planlægge institutioners samarbejde og eventuelle synergier. Der bør arbejdes 
mere tværgående,  så boliger til ældre planlægges sammen med daginstitutioner. 

Endeligt mener jeg, at den fysiske ramme er altafgørende for at opnå positive 
møder mellem generationer. Bygningens og rummenes udformning, material-
itet og indretning fremmer forskellige typer af adfærd, og særligt fokusset på 
forskellige grader af privathed er vigtig for, at et generationshus opleves som 
et rart sted. Så når ”Eutopia” skal blive til virkelighed, er det vigtigt, at det 
ikke blot går op i økonomi, politik og planlægning, men først og fremmest er et 
arkitektonisk projekt og undersøgelse af, hvordan man skaber de bedst mulige 
rumlige rammer for møder mellem generationer. 

I bogen har jeg skitseret en række eksempler på forskellige møder mellem gener-
ationer, herunder hvordan man arkitektonisk kan skabe rammer for disse. Der er 
brug for at arbejde videre med yderligere eksempler på rammer, der kan fremme 
generationsmøder. 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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31

KAPITEL 1 – 1 : 5,6 MIO. MENNESKER

FILM

 - Fleischer, Elene; Jessen, Gert; Introfilm, Feldballe Film og TV,  http://ensomhed.info/  
  aeldre-og-ensomhed/introfilm/
 - RuneTV, ”Udeliv ved fælles hjælp”, Vejle Kommune, 2009, http://www.rune.vejle.   

  tv/013492591961814/udeliv-ved-faelles-hjaelp

KONKURENCEPROGRAM

 - SAB, KAB & Købehavns Kommune, ”Model plejecenter Sølund – Konkurrenceprogram”,  
  3. april 2012

INTERNET

 - Ældre og ensomhed: www.ensomhed.info
 - Danske Pensionister: www.pensionistforeninger.dk
 - ÆldreSagen: www.aeldresagen.dk
 - Ensomme Gamles Værn: www.egv.dk
 - Social Progess Index: http://www.socialprogressimperative.org/data/spi
 - Modelprogram: http://www.modelprogram.dk/

ANDET

 - “Program - Eutopia”, Afgangsprogram, Heidi Jacobsgaard Schøbel, februar 2015

FIGURE OG DIAGRAMMER

KAPITEL 2 – 1 : FYSISK RAMME

KAPITEL 3 – 1 : ANDRE MENNESKER

 - Figur 13, Faktorer for ældres boliger, side 42-42
 - Figur 14, I hvilken type bolig bor ældre?, side 44-45
 - Figur 15, Eksempler villaer, side 47
 - Figur 16, Eksempler række-dobbelthuse, side 48
 - Figur 17, Eksempler boliger i etagebyggeri, side 49
 - Figur 18, Eksempler ældre- og plejeboliger, side 50
 - Figur 19, Hovedtyper for plejeboligkomplekser, side 51
 - Figur 20, Eksempler daginstitutioner, side 55

 - Figur 21, Diagram - typer af møder, side 67
 - Figur 22, Tre dimensioner, side 68
 - Figur 23, Et multifunktionelt møbel - aksonometri, side 74
 - Figur 24, Et multifunktionelt møbel - plan og snit, side 75
 - Figur 25, Skitse, rummet som stemningssætter, side 79
 - Figur 26, Diagram, fortolkning af plan, side 87
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KAPITEL 4 – EUTOPIAER

 - Figur 27, 8 Dogmer, “Model plejecenter Sølund - konkurrenceprogram”, april, 2012, side 95
 - Figur 28 Kort Sølund
 - Figur 29, Diagram - foralg til fællesområder, side 98
 - Figur 30, Planlagt fordeling af brugere på Sølund, side 100
 - Figur 31, Ny fordeling af brugere på Sølund, side 100
 - Figur 32, Generationsprofil, side 101
 - Figur 33, Bygningens overordnede funktioner, side 105
 - Figur 34, Digrammer boformer, side 106-107
 - Figur 35, Diagram boform 1 og 2, side 108
 - Figur 36, Eksempler på boform 1 og 2, side 109
 - Figur 37, Diagrammer af boenheder, side 111
 - Figur 38, Diagram af boenhede B.U., side 112
 - Figur 39, Eksempler på borform 2 - en plejebolig og to ungdomsboliger, side 113
 - Figur 40, Diagram nicher, side 115
 - Figur 41, Tegning niche, side 115
 - Figur 42, Tegning generationsrum, side 177
 - Figur 43, Tegning privat terrasse, side 119
 - Figur 44, Tegning fælles gårdrum, side 121
 - Figur 45, Diagram, dele funktioner, side 123
 - Figur 46, Tegning, dele funktioner, side 123
 - Figur 47, Tegning, fælles gårdrum, side 125
 - Figur 48, Tegning, terrasse mod søen, side 127
 - Figur 49, Tegning, spise sammen, side 129
 - Figur 50, Diagrammer, Kastaniehaven, side 131
 - Figur 51, Diagram, nye møder ved Kastaniehaven, side 133
 - Figur 52, Diagrammer over De Gamles By, side 135
 - Figur 53, Diagram over “Generationernes by”, side 135


