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Fremtidens boligbehov og bosætning  
 
Af centerleder Hans Kristensen, Center for Bolig og Velfærd - Realdania 
Forskning, Københavns Universitet 
 
I gennemsnit bor danskerne godt. Og de fleste er tilfredse med deres 
boligforhold. Mange af dem der ikke er, regner med at flytte indenfor de 
kommende år. Målt på de fleste indikatorer har den danske boligpolitik været 
succesfuld. Den har nået de mål, der blev sat efter krigen, og som var 
baggrunden for oprettelsen af Boligministeriet i 1947. Bolignøden er afskaffet, 
de fleste danske familier har store, rummelige og sunde boliger. 

Danske unge flytter tidligere hjemmefra til egen bolig end unge i andre 
europæiske lande, og danske ældre kan – når kræfterne svigter – enten få hjælp 
i egen bolig og blive boende, eller blive visiteret til en ældre- eller plejebolig. De 
fleste boliger har moderne udstyr. Set i det lys var det ikke så underligt, at 
Boligministeriet blev nedlagt i 2001. Efter 54 års ’tro tjeneste’ var målene stort 
set nået. 

Før den danske selvtilfredshed slører blikket fuldstændigt, er der måske 
grund til at spørge: Er der slet ingen problemer tilbage på det danske 
boligmarked?  
 
 
NUTIDENS BOLIGMARKED – MYTER OG REALITETER 
 
Bedømt ud fra folketingets politiske partiers engagement i boligspørgsmål, så er 
der ikke flere boligproblemer i Danmark. Boligpolitikken er stort set gledet ud af 
folketingets politiske dagsorden. Helt så forsvundet fra den politiske scene er 
boligpolitikken ikke i kommunerne. Men i kommunerne handler den ofte om 
meget konkrete problemstillinger, som nye udstyknings- og bebyggelsesplaner, 
eller om problemer med et enkelt eller nogle få belastede boligområder.  

En anden måde at besvare spørgsmålet på, er ved at se på, hvilke 
boligspørgsmål der dukker op i medierne. Således bedømt er der stadig nogle 
uligheder og urimeligheder i dagens Danmark, som hænger nøje sammen med 
vores boliger og boligområder.  
 
Prisstigninger 
Hvis man måler problemernes omfang i spaltemillimeter, så er det nok de 
spektakulære prisstigninger på ejerboliger, som fylder mest. De tilbagevendende 
problemstillinger har enten været, om prisstigningerne ville blive ved, og hvad 
nu hvis ikke? Eller også har medierne beskæftiget sig med den ulige fordeling af 
formuetilvæksten mellem boligejere og lejere. Sidstnævnte problem tager sig 
mest dramatisk ud, hvis der bliver taget udgangspunkt i ejendomspriserne i 
1993. Siden da har der været gennemsnitlige prisstigninger på over 150 pct., 
når der ses på det samlede danske boligmarked.  

Ses der alene på Hovedstaden og andre vækstområder har stigningerne 
været væsentligt højere. Fjernes effekten af den generelle pris- og lønudvikling i 
perioden reduceres den gennemsnitlige stigning til en real prisstigning på 100 
pct., eller ca. otte pct. pr. år. Stadig en kraftig stigning. Dramatikken forsvinder 
derimod næsten fuldstændigt, hvis udgangspunktet ikke er 1993 – som 
boligprismæssigt var et exceptionelt år, hvor priserne var helt i bund – men i 
stedet 1985 eller tidligere. Prisudviklingen over denne længere periode fører til, 
at de reale prisstigninger reduceres til ca. to pct. pr. år. Og det er der jo ikke 
meget dramatik i.  
 
Generationsforskelle 
En anden måde at anskue prisudviklingen og prisniveauet på, er ved at lægge 
vægt på generationsforskellene. Denne vinkling af stoffet er en rigtig 
’mediedarling’. Mest taknemmeligt er det, at se på de velbjergede 68’ere i 
parcelhusene over for de unge børnefamilier i mindre udlejningslejligheder. 

Selv unge med mellemgode indtægter har vanskeligt ved at få råd til at 
anskaffe sig et hus i Hovedstadsområdets mere attraktive områder nord for 
byen, hvis de skal ud på markedet som førstegangs købere. Det samme gælder i 
de andre større vækstbyers mest efterspurgte områder. Men helt så håbløst ser 
det ikke ud i de mindre prestigefyldte kommuner vest og syd for Hovedstaden – 
eller ude i en afstand af 40-50 km fra centrum. Der kan 
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mellemindkomstgrupperne godt blive boligejere, også selvom de er nye på 
boligmarkedet.  

Det er mindre kendt, at næsten det samme relative indkomst-/prisniveau, 
og nogenlunde tilsvarende regionale prisdifferencer, fandtes da 68’erne var unge 
førstegangs købere. Det var også den gang dyrt at etablere sig som boligejer. 
Det har altid i en kortere eller længere årrække krævet afsavn, hvilket nutidens 
unge familier måske er lidt mindre indstillede på, end de store årgange var, da 
de var unge – præget som de var af 1950’ernes nøjsomme lavvækstsamfund. 
En sådan historisk sammenligning kunne være med til at afdramatisere 
generationskonflikten – så derfor bliver den sjældent brugt. 
 
Øget opsplitning 
Der er derimod betydeligt mere reel substans i segregationsproblemerne på 
boligmarkedet. Medierne foretrækker dog det mere slagkraftige begreb 
ghettoproblemer, når de tager sagen op til debat. Den ubehagelige blanding af 
social og etnisk opsplitning mellem forskellige boligområder og bykvarterer i de 
større byer er blevet mere og mere åbenlys over de seneste 20-25 år.  

Ofte får den almene boligsektor en større eller mindre del af skylden for 
segregationen, og for at det går så langsomt med integrationen af flygtninge og 
indvandrere. Andre gange rettes bebrejdelserne mod de danske familier, som – 
når de får råd – flytter fra ghettoerne til andre bebyggelser eller til 
parcelhusene. Begge dele rammer ved siden af.  

Hovedårsagen til segregationsproblemerne ligger på arbejdsmarkedet og i 
uddannelsessystemet. De 8-900.000 voksne danskere og indvandrere, som 
lever på overførselsindkomster, udgør en marginaliseret fjerdedel af den voksne 
befolkning. De oplever ikke den samme velstandsstigning som det øvrige 
samfund. Og – hvad værre er – de møder ikke den socialisering et almindeligt 
job giver.  

Det er særligt uheldigt og med størst skadevirkning, når det handler om 
unge. Der vokser i disse år generationer op, som ikke får et fornuftigt forhold til 
det at arbejde, og som heller ikke socialiseres til at leve i samfundet sammen 
med andre mennesker. Her er der tale om et reelt problem. Det er derimod kun 
en lille del af løsningen på problemet, som har med boligerne og boligområderne 
at gøre. 
 
Udkantsområderne svækkes yderligere 
Et lidt mere upåagtet – men særdeles reelt – problem fra boligmarkedets 
problemkatalog, er tendensen til regional social og aldersmæssig segregation 
mellem de store dele af landet, hvor alle de unge, der får sig en uddannelse, 
flytter væk.  

I disse områder stiger boligpriserne ikke, de snarere falder. Og ved 
fraflytning ender det tit med, at boligerne står tomme i kortere eller længere tid, 
fordi ingen ønsker at købe, endsige bosætte sig det pågældende sted. De 
regionale prisforskelle mellem boligmarkederne i de dyreste kommuner og de 
billigste er allerede nu dramatiske. Et sammenligneligt hus er ni gange dyrere på 
Frederiksberg end i Sunsøre ved Limfjorden. Og disse regionale forskelle snarere 
øges end mindskes.  

Det sociale problembillede ligner lidt det, som opleves i de større byers 
ghettoområder. Der bor mange økonomisk og socialt svage mennesker på 
overførselsindkomster, og mange gamle, der kun lever af folkepensionen. Disse 
områder er dog ikke også belastet af den etniske dimension, da der ikke bor 
særligt mange flygtninge og indvandrere i landets udkantområder.  

 
 
MULIGE UDVIKLINGER: FREMTIDENS BOLIGBEHOV OG BOSÆTNING  
 
Helt grundlæggende kan det konstateres, at sociale og funktionelle ændringer 
på boligmarkedet, og i byens forskellige boligområder, ikke sker pludseligt. 
Boligpriserne kan svinge op og ned, og det kan være nok så dramatisk for den 
enkelte.  

Men hvis man vil se mere generelle forandringer, så skal man væbne sig 
med tålmodighed. Der går nemt 10-20 år før mere grundlæggende ændringer i 
by- eller boligområders funktion bliver synlige. Det gælder både udviklingen til 
det bedre, når et byområde gennemløber en gentrificeringsproces, og til det 
værre, når der er tale om forslumning.  
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Helt tilsvarende er det med de regionale op- og nedture. Også for dem 
gælder det, at det tager tid før man ser udviklingen klart og tydeligt. 
 
Koncentreret vækst 
For de kommende 10-20 år tegner der sig et billede af et samfund, hvor den 
økonomiske vækst fortsætter, og hvor den geografiske koncentration til de 
allerede vækstprægede byer og deres oplande, fortsætter. Vi vil med stor 
sandsynlighed opleve en øget efterspørgsel efter større og mere veludrustede 
boliger, det gælder både ejer- og lejeboliger i og omkring disse vækstcentre. 

Igennem en længere årrække er vort gennemsnitlige boligforbrug steget 
støt, og alt tyder på at det vil vedblive med at stige. Familieboliger på 200-250 
kvm vil blive mere almindelige. De vil både opstå som følge af nybyggeri, men 
nok så meget vil der blive tale om til- og ombygning af eksisterende boliger. 
Denne omdannelse er relativt problemløs, når det drejer sig om at udvide og 
ændre på individuelle parcelhuse. Parcelhusområderne vil kunne tilpasse sig til 
den boligefterspørgsel, som den økonomisk og socialt velfungerende majoritet 
har.  

Det er mere kompliceret at sikre en løbende tilpasning af boligstørrelsen og -
udstyret, når det drejer sig om lejligheder i etageejendomme. På sigt er der en 
risiko for, at de dele af byerne, som domineres af boligbebyggelser med 
lejligheder, ender med at forslumme, hvis ikke der laves moderniseringer og 
lejlighedssammenlægninger. Med andre ord, at nutidens ghettoproblemer breder 
sig til større dele af byerne.  
 
Sårbare pendlere 
Man kan stille sig det spørgsmål, om der er nogle forudsigelige problemer i 
samfundsudviklingen, som vil ændre på denne udvikling i vækstcentrene og i de 
naboområder, som nyder godt af udflytningen fra vækstcentrene af (unge) 
familier, der pendler til arbejdspladserne i vækstcentrene.  

Et muligt, truende scenario er, at der på et eller andet tidspunkt indenfor en 
overskuelig fremtid, vil komme prisstigninger på energi. Det vil gøre pendling 
dyrere, og vil uundgåeligt ramme den spredte, pendlingsbaserede bosætning. 
Det vil medføre boligprisstigninger i vækstcentrene og deres nærmeste omegn, 
mens priserne uvægerligt vil falde nogenlunde proportionalt med afstanden fra 
disse centre.  

Man kan med andre ord frygte, at en del af det pendlingsbaserede 
bosætningsmønster, vi ser omkring de største vækstcentre, er sårbart. Og at en 
del af de spredte bysamfund, som i disse år oplever en tilflytning af pendlere fra 
de større byer, på sigt vil få problemer, som minder om dem vi i dag ser i de 
egentlige udkantområder. 
 
Dobbelt bosætning 
I udkantområderne, hvor fraflytningen allerede i dag overstiger tilflytningen, er 
disse problemer allerede velkendte. Der har man allerede lave, og måske endog 
faldende, priser på husene, og en del af husene står tomme i lang tid når de 
sættes til salg. Alt tyder på, at udkantområdernes problemer bliver værre i de 
kommende årtier. Ikke mindst når man ser på alderssammensætningen i 
udkantområderne. Der er dog et par modgående tendenser, som næppe kan 
bremse den negative udvikling, men som dog er interessante at holde øje med, 
da de rummer et lille håb for udkantområderne. 

En mulig modgående tendens er ønsket om dobbelt bosætning. I nutiden 
kender vi det udmærket fra ønsket om at have en kolonihave eller et 
sommerhus, som typisk supplerer en fast bolig i byen. I tidligere tider var det 
ikke ualmindeligt, at de velhavende familier havde sommerboliger, der sagtens 
kunne have været helårsboliger, hvor man flyttede ud og boede i flere 
sommermåneder, hvert år.  

Det, der kan være med til at genskabe en dobbelt bosætning, som ikke blot 
handler om en lidt ændret brug af sommerhusområderne, er, at en stor del af 
helårsboligerne i de perifere områder efterhånden er billigere end 
sommerhusene – og at en del kommuner har besluttet sig for at acceptere, at 
tidligere helårshuse bruges som sommerhuse, eller måske snarere som ’den 
anden bolig’.  

I dag gør kommunerne det, fordi alternativet er værre, nemlig at husene 
forfalder og/eller tiltrækker nomadiske sociale klienter. På lidt længere sigt 
kunne det måske udvikles til en mere bevidst strategi fra kommunernes side, 
med henblik på at indgå som hjemstedet for byfamiliernes anden bolig. Med 
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stadigt stigende indkomster og med flere fleksible job, bliver denne udvikling 
mere realistisk. Man skal dog ikke være blind for, at konkurrencen fra ’den 
anden bolig’ i Provence, Toscana og ved den spanske middelhavskyst er ganske 
hård.   

En særlig interessant gruppe i dette spil om nye bosætningsmønstre og bolig 
brugsmønstre er de store årgange, som stort set alle sammen vil gå på pension i 
løbet af de kommende ti år. Måske denne generation vil leve et anderledes 
pensionistliv, end det vi har vænnet os til fra tidligere mere ydmyge (og 
fattigere) generationer af pensionister. De store ejerboliger i et af landets 
vækstområder kan sælges, og en tilsvarende størrelse bolig kan fås langt 
billigere i et af de mere stillestående områder i landet. Den frigjorte kapital kan 
– sammen med pensionsordninger og folkepensionen – sikre muligheder for et 
aktivt og frit ældreliv med rejser og oplevelser. De kan ændre billedet af 
langsomt hensygnende landsbyer i periferien, hvis der bliver mange nok, som 
vælger at leve den tredje alder på denne måde. 
 
At reducere segregationen kræver uddannelse og arbejde 
Hvad sker der med den sociale- og etniske segregation? Det er svært at se 
nogle tendenser, der vil bryde med den sociale segregation. Selv under de 
seneste års økonomiske opsving, og selvom arbejdsløsheden er faldet, så er der 
ikke sket nogen væsentlig reduktion i den store andel af voksne i den 
arbejdsdygtige alder, som lever på overførselsindkomster.  

Kun hvis det lykkes at få nogle flere af de 8-900.000 voksne på 
overførselsindkomst, i beskæftigelse på arbejdsmarkedet, så de får en indkomst, 
der giver dem boligmæssige valgmuligheder, kan det fastlåste bolig-sociale 
mønstre brydes.  

På sin vis er der mere håb at spore, når det drejer sig om den etniske side 
af segregationen. Der er en klar tendens til, at de unge indvandrerkvinder, i 
modsætning til unge indvandrer mænd, tager uddannelser i samme omfang og 
på samme niveau som unge etnisk danske kvinder. De kommende årtiers små 
ungdomsårgange, og de store årgange der går på pension, åbner 
arbejdsmarkedet for alle unge med uddannelser, uanset etnisk herkomst. For de 
unge indvandrer med gode uddannelser skabes det økonomiske grundlag for at 
bryde ud af ghettoerne. Og udbrud betyder ofte, at man søger over i 
ejerboligsektoren.  

Alt i alt er der ikke umiddelbart udsigt til, at segregationen på boligmarkedet 
mindskes i de kommende år. Men måske vil den i dag stærke sammenfletning af 
segregationens sociale og etniske dimensioner blive mindre fremtrædende i 
fremtiden – og det er en positiv tendens.  
 
 
ØNSKELIG UDVIKLING: MINDRE REGIONAL OG SOCIAL SEGREGATION  
 
Trods de mulige modgående tendenser tegner den regionale udvikling skidt, når 
der ses på den fra periferien. Hverken erhvervelsen af den anden bolig eller 
pensionistudflytningen, har hidtil haft et omfang, som har kunnet standse 
tendensen til flere og flere tomme huse og forfaldne landsbyer. 

Heller ikke de hidtidige kampagner for at få unge familier til at flytte hjem 
(til provinsen), har kunnet kompensere for de unges nødvendige flytning til 
uddannelsesbyerne, og deres efterfølgende beskæftigelse på de varierede 
arbejdsmarkeder dér. De små, lokale arbejdsmarkeder er simpelthen ikke 
attraktive nok. Alt tyder med andre ord på, at der bliver flere tomme huse og 
forfaldne landsbyer i de kommende år.  
 
Gamle landskaber – igen 
Inden man iværksætter nye ’flyt hjem kampagner’ og lignende 
bosætningsinitiativer, bør man måske overveje, om der ikke er noget potentielt 
positivt ved den igangværende udvikling. Når man på museerne ser på 
Guldalderbilleder af det danske landskab fra tiden før jernbanernes komme, så 
er det slående, at de smukke landskaberne er meget tomme. Der er ganske få 
huse og ellers store åbne vidder. Det ville måske være til at leve med, at disse 
landskaber fra slutningen af 1800-tallet genopstod. Det forudsætter, at det 
bliver muligt at fjerne ’overflødige’ huse, hvilket kræver en eller anden form for 
finansiering af opkøb med henblik på nedrivning. En sådan strategi ville nok 
også forudsætte at der blev lavet skitseplaner for, hvorledes åbne, frie 
landskaber kan etableres eller retableres, og for hvordan de kan holdes ved lige.   
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Hvis man skulle understøtte tendensen til at flytte helt eller delvist på 
landet, så kunne det være spændende, at prøve en lidt mere vild plan, som 
sigter mod at hele landsbyer overgår til ’anden brug’. Det kunne være som 
bosted for folk med kreative erhverv, for kunstnere, for rådgivere og 
konsulenter, for økonomisk uafhængige pensionister og andre, der ikke 
nødvendigvis er bundet til større vækstcentre i deres daglige virke. Det er klart 
nok en kamp imod megatrenden, som peger på at netop disse grupper 
foretrækker de større byer, metropolerne med deres dynamik og udfordringer, 
café latte og kulturliv, og frem for alt andre som ligner dem selv.  

Det vil næppe heller blive helt enkelt, at organisere en nogenlunde samtidig 
og samlet overtagelse af et helt landsbysamfund, som nok er en nødvendig 
forudsætning, da de færreste ønsker at være en ensom mønsterbryder. Det 
kræver både kapital og kapacitet at organisere overtagelsesprocessen – hvilket 
sjældent er til stede i de lidt klemte udkantkommuner. En sådan udvikling er 
ikke helt urealistisk. Det viser en række forskellige selvgroede eksempler på 
’moderne landsbyfællesskaber’, med blomstrende kulturliv og stærk fremtidstro, 
som har trodset den ’uundgåelige’ afvikling med social deroute og fysisk forfald.  
 
Strategi mod ghettodannelser 
Hvad er ønskeligt i forbindelse med den fremtidige udvikling i segregationen 
mellem forskellige boligområder i byerne?  
Svaret er banalt, at det ville være ønskeligt, at segregationen blev mindre. Det 
er mindre oplagt, hvorledes det kan lade sig gøre.  

Det bedste bud kommer fra den af regeringen nedsatte Programbestyrelse, 
som opridser en syv punkts strategi, der skulle reducere tendenserne til 
ghettodannelse. Et væsentligt element i strategien er en fysisk omdannelse 
(ombygning, nedbygning) af de belastede boligafdelinger. Desuden foreslås en 
omdannelse af den som regel almennyttige ejerform i de monofunktionelle 
boligområder, således at der kommer nye hybrider af ejer/lejeboliger, ligesom 
salg af almene boliger i disse områder indgår i strategien. Endvidere omfatter 
strategien indsatser rettet mod bedre uddannelse og beskæftigelse, ændret 
organisation og en målrettet kommunikation og imagepleje. Endelig lægges der 
op til en bevidst og målrettet styring af beboersammensætningen, så der på sigt 
sikres en højere grad af social bæredygtighed i områderne. Denne del af 
strategien er kontroversiel, da den kan komme i konflikt med retten til frit at 
måtte bosætte sig, hvor man har lyst. 
 
ARKITEKTENS ROLLE OG ANSVAR 
 
Hvordan får vi sikret, at de hensygnende udkantområder ikke bliver fremtidens 
regionale ghettoer, hvor kun de uddannelsesmæssigt og socialt svageste bor? 
Og hvordan får vi realiseret Programbestyrelsens strategi for en ændring af de 
bymæssige ghettoer? 

Pr. refleks er mit svar, at der må planlægning til. Jeg tror at de fleste 
arkitekter vil være enige med mig i denne faglige rygmarvsreaktion. Desværre 
er planlægning ikke i helt så høj politisk kurs, som den var i 1970’erne. Og ser 
man tilbage på erfaringerne med de dele af vore byer, som blev udsat for den 
mest gennemførte og systematiske planlægning i perioden med den massive 
byvækst i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, så skræmmer 
sporene unægteligt lidt.  

Det var i den periode, at stort set alle de store boligområder, som i dag er 
blevet til byernes ghettoområder, blev omhyggeligt planlagt og opført. 
Arkitekter, sociologer og økonomer var i mange år enige om, at skulle der 
bygges meget, så skulle det være højt og relativt tæt. Hvilket så lige præcis var 
det, der blev bygget: Gellerupparken, Voldsmose, Tåstrupgård, Ishøjplanen 
(siden omdøbt til Vejleåparken) …  

Datidens næsten uplanlagte, vidt udstrakte parcelhusområder, som bestemt 
ikke var – og ej heller i dag er – planlæggernes favoritområder, har det til 
gengæld fortrinligt. Det er der huspriserne er steget og steget i de sidste mange 
år. Det er dér også næste generation af familier søger hen, når de er færdige 
med den første ungdom i bymidten. Det er områder, der uden den store 
planlægningsindsats, hverken den gang eller nu, løbende tilpasser sig nye tiders 
nye krav. 
 
Markedsorienteret planlægning 
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Er konklusionen så, at man ikke skal planlægge, men blot lade markedet råde? 
Det virker heller ikke som en overbevisende strategi. Netop når det drejer sig 
om by- og boligområders udvikling har det vist sig, at markedet ikke er i stand 
til at forny og udvikle områderne alene.  

Markedsudviklingen har en tendens til – når den får frit løb – at ødelægge 
det for sig selv. Bebyggelsesplaner hvor udsigt og herlighed lynhurtigt 
kannibaliseres af den der kommer først, frem for at deles mellem alle i en 
bebyggelse, er snarere reglen end undtagelsen.  

Markedet kan heller ikke byde på overbevisende resultater i 
udkantområderne, hvor det hidtil stort set har været enerådende. Ideforladte 
sommerhusudstykninger ved herlighedsværdierne og forfaldne landsbyer i 
baglandet taler deres triste sprog.   

Der må med andre ord nok en markedsbevidst og markedsrelateret 
planlægning til, hvor tidligere tiders animositet fra planlæggerside over for 
developere (byggespekulanter, som de tidligere hed) bliver afløst af samarbejde 
om udviklingsopgaver i by- og boligområder.  
 
Fremtidens planlægger 
Kan og vil arkitekterne påtage sig rollen som den ny tids planlægger? Hvad 
indgår i denne rolle for arkitekterne? Og har arkitekterne et særligt ansvar for 
den ønskede udvikling, på by- og boligfronten?  

Den traditionelle selvopfattelse var i mange år, at man som arkitekt og 
planlægger havde et særligt ansvar for at være den, som samlede alle trådene i 
sin hånd, og for at være den der tog de endelige, koordinerende beslutninger 
om, hvorledes en planlægningsopgave skulle løses. Denne omnipotente 
Godfarther skikkelse har unægtelig stået for skud i de sidste årtier. Ingeniørerne 
har angrebet fra én front, DJØF’erne – især økonomer og sociologer – fra en 
anden, geograferne fra en tredje og endelig gnaver designerne nærmest indefra 
og ud.  

Tiden har vist, at de forskellige faggrupper kan noget hver for sig, og at 
disse specialistbidrag er nødvendige i den samlede planlægningsproces. Men de 
faglige traditioner hos ingeniører, økonomer osv. indebærer ikke en ambition om 
at koordinere, syntetisere og træffe afgørelser om den endelig udformning af et 
nyt – eller ændring af et eksisterende – by- eller boligområde. Denne ambition 
ligger derimod hos arkitekterne. At lykkes med det kræver en hårfin balance 
mellem ydmyghed, over for de mange specialisters faglige bidrag, og 
selvsikkerhed, når der skal skæres igennem. Det er med andre ord på tide med 
en genoplivning af Godfarther – men nok i en moderne, mere blød og åben 
udformning. Måske et kønsskifte kunne hjælpe. 
 
Den sammenfattende arkitekt 
Legitimeringen af at det netop skal være arkitekten, som påtager sig at stå for 
syntesen i den sammenfattende plan, er arkitektens uddannelse til at omsætte 
de mange specialisters heterogene viden til beslutninger om byområders og 
boligers fysiske form og udseende. Ingen andre faggrupper har en professionel 
træning i at planlægge og udforme byrum, bygninger og boliger, at få dem til at 
fungere godt og se godt ud, at være spændende og grænseoverskridende.  

Når man ser på danske byer og boliger, så opleves det alt for ofte som om 
arkitekterne ikke har haft tilstrækkelig indflydelse på de seneste årtiers 
udvikling. Der er ikke megen kreativitet og nytænkning i den danske provinsbys 
gågader: de ligner hinanden fuldstændigt over hele landet. Der er heller ikke ret 
mange nyere boligbebyggelser, som ligger i en original og spændende 
udstykningsplan, og som indeholder ’originale’ huse.  

Der er derimod mange forsømte byrum og bygninger, hvor tilfældige ejere 
og markedet har været ene om at bestemme husenes fremtræden, med en 
deprimerende ensartethed og tristesse til følge.  

Og så er der de lysende undtagelser, hvor en stadsarkitekt eller en 
byplanlægger sammen med borgmesteren eller byrådet har været i stand til – 
over en årrække – at præge det fysiske miljø i sin by. Hvor arkitektens 
professionelle opmærksomhed på betydningen af at sikre kvalitet i de mange 
små beslutninger om facader, bygninger, belægninger, pladser osv., uden at 
miste overblikket over den samlede udvikling, på overbevisende måde har sat 
sig spor.    
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