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Af CARSTEN ANDERSEN

� En social opfindelse kan define-
res som en ny regel, organisations-
måde eller procedure, som ændrer
den måde, hvorpå mennesker rela-
terer sig til sig selv eller hinanden
enten individuelt eller kollektivt.

Sociale opfindelser og meto-
deudvikling har det til fælles, at
det handler om at begribe og
behandle virkeligheden på en
måde, der indebærer forandring
(som minimum i form af en ænd-
ret eller øget forståelse).

Målet med meget traditionelt
socialt udviklingsarbejde er at
bruge de tilstedeværende ressour-
cer på en ny og hensigtsmæssig
måde. Derved bliver metodeudvik-
ling også ofte et spørgsmål om på
mest hensigtsmæssig vis at omsæt-
te teori, ideologi og andre betragt-
ninger til konkret praksis.

I SUS’ udviklingsarbejde er en
sådan lineær og nyttebetonet fore-
stilling næppe gangbar. I vores regi
handler metodeudvikling snarere
om et samspil mellem retrospektiv
refleksion, dvs. refleksion over det
kendte, og induktiv tænkning, dvs.
tanker om, hvordan det nye kan
indføres i eller virkeliggøres med
de eksisterende regelsæt. 

Noget nyt udvikles ved at sætte
to kendte komponenter sammen
på en ny og anderledes måde, som
vi finder interessant, og så kobler
vi efterfølgende teori, ideologi og
andet isenkram på. Tilknytter vi så
et indhold til metodeudviklingen,
det nye eller forandringen, kan
man måske tale om en social opfin-
delse.

Nye boliger til sårbare 
mennesker
StorbyLandsbyen er et eksempel
på sådan en social opfindelse. Det
er et udviklingsprojekt, der lægger
op til forsøg med et nutidigt bolig-
tilbud til socialt sårbare og andre,
som ønsker at bo under frie bofor-
mer med godt naboskab. Idéen til
StorbyLandsbyen kommer fra
andre boligområder, hvor menne -
sker med vidt forskellig baggrund
bor sammen og har et socialt fæl-
lesskab. Det er tanken, at der ved
opførelsen skal bruges nye bygge-
metoder og nye muligheder i lov-
givningen for almene boliger.
StorbyLandsbyen kan dermed til-
føre boligmarkedet et nyt boligtil-
bud til mennesker med en anderle-
des livsform. 

Projektet er udviklet i et samar-
bejde med Århus Amts forsorgs-
hjem Østervang, Århus Kommune
og Højbjerg Andelsboligforening.
Processen i forløbet med projekt -
udviklingen af StorbyLandsbyen
har netop været et samspil mellem
retrospektiv refleksion og induktiv
tænkning.

Refleksionen skete ud fra en
nysgerrighed over de særlige vil-
kår, som findes i de frie boformer i
havehusmiljøerne og andre selv-
groede boligmiljøer med, legal
eller illegal, helårsbebebyggelse.
Disse miljøer rummer en høj grad
af socialt forpligtende netværk og
frihed. Hvad er det, som gør, at
mennesker trives og klarer sig
under disse boligforhold, som

materielt er langt ringere end boli-
ger i almindeligt etageboligbygge-
ri? Beboerne hører som gennem-
snit til, hvad man i den almene
boligsektor betegner som „ressour-
cesvage“. 

Vi fandt ved en observations -
undersøgelse, at de selvgroede
boligmiljøer rummer en betydelig
grad af social bæredygtighed og et
relativt stærkt netværk. Og vi
fandt, at „kittet“ i disse miljøer var
„det ufærdiges princip“: Der er
altid noget, som skal gøres.
Beboernes ukuelige trang til at
sætte deres eget præg på boligen og
grunden er trådene og knuderne i
netværket. Det betyder blandt
andet, at det meste af selvbyggeriet
er finansieret af beboerne selv
uden tilskud fra det offentlige.

Social bevidsthed
Vores sociale bevidsthed sagde os,
at det måtte kunne lade sig gøre at
forebygge den sociale udstødning,
som sker fra den almene boligsek-
tor af mennesker med et særligt
boligbehov i form af krav om stør-

re albuerum og ønske om at sætte
deres særegne præg på boligen. Og
at det måtte kunne ske ved at eta-
blere boligområder, som dels har
havehusmiljøernes sociale og kul-
turelle miljø, dels har en bygnings-
mæssig standard som lever op til et
nutidigt krav. Forhindringen her-
for var, at det økonomisk ikke var
muligt at igangsætte boligbyggeri-
er i form af havehusmiljøer med
selvbyg. 

Social fantasi og induktiv
tænkning
Ud fra vores sociale fantasi arbej-
dede vi med at finde en mulighed
for at finansiere boliger med et ind-
hold af selvgroende miljøer med
selvbyggede boliger af nutidig stan-
dard. Fonde, pensionskasser og
kreditinstitutter syntes alle, det var
en god idé, „men desværre…“

Men i den almene boliglovgiv-
ning dukkede der muligheder op
med reglerne om indvendig og
udvendig rådighedsret. Bestemmel -
ser ne om rådighedsret giver lejerne
mulighed for at indrette lejlighe-
derne, som de har lyst, enten ved
indflytning eller ved senere om -
bygning, og den udvendige råderet
mulighed for at bygge vinterstuer,
redskabsskure eller carporte til på
en eksisterende almen bolig. Disse
bestemmelser er indført for at gøre
den almene bolig mere attraktiv
for såkaldte ressourcestærke lejere. 

Vores induktive tænkning sagde
os, at disse bestemmelser måtte
kunne bruges i forbindelse med
medbyg af StorbyLandsbyen. Hvis
husene blev opført som små alme-
ne boliger med indvendig og
udvendig rådighedsret, ville man

kunne skabe grobund for det soci-
ale og kulturelle miljø, som er ken-
detegnende for havehusbebyg-
gelserne, nemlig det ufærdiges
princip, og at beboerne har brug
for hinandens hjælp til byggeriet.

Social opfindelse
Den projektudvikling, der er sket i
forbindelse med StorbyLandsbyen,
er ikke metodeudvikling, idet der
ikke er tale om en planmæssig og
besluttet fremgangsmåde med sys-
tematisk anvendelse at værktøjer,
skriftlighed, refleksion og doku-
mentation for at nå frem til det
ønskede mål. Projektudviklingen
skete derimod ved at sætte to kend-
te komponenter sammen på en ny
og anderledes måde, som førte til
det ønskede mål. En social opfin-
delse opnået gennem en kreativ
proces.

Dernæst koblede vi teorien på.
Vi har arbejdet på grundlag af
Agenda 21’s teser om social bære-
dygtighed og med metodeudvik-
ling ud fra Pär Nygrens teorier om
integration, Knud Illeris’ lærings-
teorier om refleksivitet og norm-
ændring, Per Revsteds motiva-
tionsteorier samt Live Fyrands teo-
rier om socialt netværk og livssitu-
ation.

Social forandring
Hvis StorbyLandsbyen skal nå ud
over arkitektens tegnebord – og
komme til at føre social forandring
med sig, bliver den næste udfor-
dring at sikre integrationen af de
kommende beboere, så vi med
størst mulig sikkerhed opnår det
sociale og kulturelle miljø, som det
kendes i havehusmiljøerne.

Det boligsociale Carsten Andersen, SUS  |  carsten-andersen@refugiet.dk

StorbyLandsbyen – en social opfindelse
StorbyLandsbyen er et eksempel på, at social bevidsthed og fantasi kan føre til en social opfindelse – som i

sidste ende forhåbentlig også fører til social forandring. 
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Den særlige balance-
kunst at bo 

Første rapport om By- og
Boligministeriets forsøg med
boliger til særligt udsatte
befolkningsgrupper. Statens
Byggeforskningsinstitut By
og Byg og Socialt Udviklings -
center SUS, 2001. 55 sider +
bilag.
Rapporten kan bestilles hos
SUS eller læses på hjemmesi-
den www.sus-net.dk 

‘Beboernes ukuelige

trang til at sætte deres
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netværket.

Mennesker trives i „Det ufærdiges princip“, dvs. boliger, de selv kan være med til at bygge. Tegning: Christian Schmidt.

Den særlige
balancekunst
at bo
Af KAREN PEDERSEN

� „Jeg sagde ja lige med det
samme. Jeg havde slet ikke set
det inden. Jeg synes godt om
huset. Det sagde jeg også til
amtsborgmesteren og boligmi-
nisteren ved indvielsen. Jeg kan
godt lide at bo her. Jeg er 52; det
bliver det sidste sted, jeg skal
bo.“

Sådan siger en af de ti beboe-
re, der sidste år fik eget, fast tag
over hovedet i Åbo ved
Randers. Åbo er et af de bolig-
tilbud, der er etableret under
By- og Boligministeriets forsøg
med boliger til særligt udsatte
grupper. Det kan være menne -
sker, som ellers har boet på her-
berg i længere tid, eller som
kommer „direkte fra gaden“.
Eller det kan være mennesker
med sindslidelser eller menne -
sker, der har et mere eller min-
dre aktivt brug af alkohol og
stoffer. 

Forsøget blev søsat i 1999, og
indtil videre er der givet tilskud
til 22 forskellige initiativer over
det meste af landet – fra eksiste-
rende huse og en enkelt båd,
der er blevet bygget om til for-
målet, til nybyggeri i form af
mindre, individuelle boliger,
som for eksempel i Åbo. Fælles
for boligerne er, at der er til-
knyttet en form for støttefunk-
tion til beboerne, en social

vicevært eller lignende. 
Socialt Udviklingscenter

SUS står sammen med
Statens Byggeforsknings -
institut By og Byg for at eva-
luere forsøgsordningen. De
foreløbige erfarin ger er sam-

let i rapporten „Den særlige
balancekunst at bo“. Rap porten
bygger på interview med bebo-
ere, medarbejdere, initiativtage-
re og samarbejds partnere i de
første ti boliger og boligområ-
der, hvor der er flyttet beboere
ind. 

„Husene har sjæl. Det er rart at bo
der, og væggene giver noget igen“,
siger en af beboerne i Åbo ved
Randers. Foto: John Nyberg.


