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Introduktion

Overalt, hvor mennesker bor og lever, bruger de lys. Lys er det, som gør 
rummet socialt. Lyset er grundlæggende for menneskers liv – og det gælder 
også i almene boligområder. Det er naturligt at fokusere på de muligheder, 
som en ændret belysning kan give i et boligområde, hvis man ønsker at skabe 
et mere attraktivt miljø med bedre udfoldelsesmuligheder og mere tryghed for 
beboerne. 

Formålet med projektet Lys på livet er at udvikle, afprøve og kvalificere en 
metode til, hvordan man gennem brugen af lys i byudviklingen kan skabe både 
trygge og æstetiske byrum med muligheder for livsudfoldelse. 

Projektet har sat sig for at udvikle nye belysningstiltag, som tager udgangspunkt 
i byrummets værdier, udfordringer og potentialer. Projektet undersøger 
boligområdets sociale liv, de fysiske og lystekniske forhold og de driftsmæssigt 
relevante forhold. 

Denne rapport sætter fokus på det sociale liv i boligområdet. Rapporten ser på 
tre forskellige aspekter af hverdagslivet i bebyggelsen Gadehavegård i Høje-
Taastrup Kommune, og den afdækker de sociale forhold og de ønsker hos 
beboerne, der er væsentlige for en ny belysning i området. Den foreslår at 
inddele beboerne i fire beboertyper, som hver har deres karakteristika i relation 
til behov og forventninger til belysningen i boligområdet. 

Ved at se på boligområdet gennem disse fire beboertyper kan belysningen i 
området bedre tilpasses de forskellige beboeres behov.
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Undersøgelsesdesign

Undersøgelse i Gadehavegård har strakt sig over april og maj 2014 med brug af 
kvalitative metoder som interviews, registreringer, mapping, deltagerobservation 
og almindelig tilstedeværelse i området.

Foruden feltnoter indgår i undersøgelsen i alt 58 interviews af en længde på 
mellem 15 og 60 minutter, herunder tre gruppeinterviews. Vi har talt med 33 
mænd og 25 kvinder, heraf 35 etnisk danske beboere og 23 beboere af anden 
etnisk herkomst end dansk. Aldersmæssigt er et bredt spektrum af områdets 
beboere repræsenteret svarende til den generelle demografiske fordeling.

Alle informanter er anonymiseret.
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Gadehavegård – et alment boligområde

Gadehavegård er et alment boligområde i Høje-Taastrup med lidt over 2000 beboere.
Området ligger nord for Høje-Taastrup Station som en del af Gadehavekvarteret og er omkranset af brede, 
åbne veje, hvor tunneller fører ind og ud af området. I den ene ende af området ligger den lokale skole og 
ungdomsklub, mens den anden ende huser et supermarked. 

I Gadehavegård bor alle aldersgrupper. Der bor børnefamilier, unge samlevende, enlige og ældre og mange 
andre. Nogle køber ind i det lokale supermarked, og en del børn går i den lokale skole. Man mødes i opgangen 
eller i vaskeriet, måske i beboerhuset og for nogles vedkommende på et af de mange fællesarealer med 
legepladser, boldbaner eller hundeluftningsområder.

Nogle af beboerne kender hinanden fra de mange klubber og foreninger i boligområdet eller måske gennem 
fælles bekendte, og der hilses bredt. Andre, og især en del ældre, lever i en mere isoleret og ensom verden. Atter 
andre lever i en mere eller mindre parallel kulturel verden med et helt andet socialt liv. Andre igen lever i en 
verden af hærværk, småkriminalitet og “rigtig” kriminalitet. Hverdagslivet i området rummer på den måde både 
mange lokalsamfunds nære og velkendte liv, det rummer ”fremmede” livsformer, der lever side om side, og det 
rummer konflikter og utryghed.

Man kan med fordel se på hverdagslivet i Gadehavegård i tre perspektiver: Hverdagslivets møder, 
Hverdagslivet ude i området og Hverdagslivets opfattelser.

© Geodatastyrelsen

Legepladserne

Grillhytten

Multibanen

Boldbanerne Pizzeriaet TunnellerneStien Bakkerne

Gadehavgård
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Hverdagslivets møder

I Gadehavegård bor en lang række vidt forskellige mennesker, som deler en hverdag på godt og ondt. De indgår 
i et naboskab, som de er med til både at skabe og vedligeholde i deres møder med hinanden. Hverdagslivets 
møder drejer sig særligt om forholdet mellem de unge og de ældre beboere, om samspillet mellem de forskellige 
kulturer i Gadehavegård og om de værdier, beboerne forbinder med et nabofællesskab. 

det er jo bare de gamle, der er bange
Sådan siger størstedelen af de unge, vi har talt med. En af de unge uddyber: Der er jo nok nogle gamle damer eller 
gamle mænd, der går rundt med deres hund, og de kan dårligt nok gå. Så ser de en mand gå dernede, sådan lidt stor i 
den, gå sådan der og svinge lidt, hun tænker, jeg skal gå hjem, så kan han ikke gøre noget. De unge kan godt forstå, 
at de ældre kan føle sig truede af deres måder at gå på, også fordi de går i det samme tøj som nogen af de der 
hyænebørn, som Azad på 17 kalder dem, der laver kriminalitet. 

Samtidig mødes de to beboergrupper sjældent, hvilket gør kommunikationen svær. Som Binai på 16 siger: Der 
er kurderne, araberne og de gamle [danskere]. Jeg snakker aldrig med de gamle. Hvad skulle jeg snakke med dem om? 

De ældre beboere oplever også anspændtheden, for eksempel Susan på 76: Der er ikke nogen god stemning her, 
synes jeg. Der er, som om folk er sure på hinanden, og det gør mig faktisk lidt bange. Mange andre af de ældre giver 
lignende udsagn, som for eksempel Peter, der beskriver området som skummelt og grimt.

Der er dog i begge grupper en lyst til at mødes mere. For eksempel siger Karin på 73: Jeg kunne ikke drømme om 
at lade være med at hilse på de unge også. I hvert fald dem, jeg kender. Og Rais på 18: Det kunne være fedt at tale 
med nogle af de gamle. Tage på fisketur sammen eller til fodboldkampe eller noget. Vi taler jo slet ikke sammen nu.

der er jo snart ikke nogen af os tilbage
Nogle af de etnisk danske beboere har den opfattelse, at de mange kulturer i Gadehavegård er på kollisionskurs. 
For eksempel siger Alma på 75: Det bliver aldrig det samme, som da jeg flyttede herover. Der var enkelte fremmede 
imellem, men nu er der så mange, så de vil jo altid klumpe sig sammen rundtomkring. Marcus på 64 er af samme 
holdning: Vi har det rigtigt dejligt her. Altså os, der holder sammen, ik’. Jeg synes, der er rigtigt mange indvandrere 
her, og det kan godt være lidt irriterende. 

At der er kulturforskelle, er der bred enighed om. Som Walid på 16 siger: Jamen, du skal tænke på, at der også er 
forskellige kulturer. Det betyder også noget. Mange af beboerne er bevidste om forskellene, og som Melik på 17 
siger: Det er mest danskerne og indvandrerne, der er sådan der [laver håndbevægelse, der peger væk fra hinanden]. 

Beboerhuset er et af de steder, som ofte bringes op, når beboerne fortæller om kulturelle forskelle. Yasmin på 
19 siger: Beboerhuset er jo slet ikke et sted for mine forældre. Det er både maden og så bare stemningen. Det er slet 
ikke den måde, vi er sammen på. Svend på 72 synes til gengæld, at det ville da være skønt, hvis der kom nogle fra de 
varme lande her i beboerhuset.

Rigtig mange af de unge af anden etnisk herkomst er bevidste om deres rolle i samspillet mellem de forskellige 
kulturer. Det er vigtigt også at spørge danskerne, fordi de føler sig slet ikke hjemme her, hvis de aldrig bliver spurgt. 
Og så starter racismen, for så begynder danskerne at blive sure på indvandrerne, og det kan jeg godt forstå, siger 
Mostafa på 17. På samme måde siger Susan på 67: Vi taler ikke rigtigt med de unge indvandrerdrenge og heller 
ikke de voksne for den sags skyld. Men det er sikkert lige så meget vores egen skyld. 
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mine naboer har også nøglen til min lejlighed
Sådan beskriver Oda på 74 forholdet til sine naboer, og hun uddyber: Vi hjælper hinanden og har tillid til 
hinanden. Der er et godt sammenhold og nabokendskab, som også Melik på 17 bemærker: Jeg har jo boet her 
hele mit liv, så vi kender alt og alle mennesker herude. Så det er lidt, som om det er vores by. Nicole på 25 er enig: 
Der er altid en eller anden, du kan gå over til. Du kender altid en, du kan hente en Panodil eller en lokumsrulle hos.

Naboskabet fungerer særligt godt, hvis man har noget til fælles: Man kommer bare i hundeklubben. Og det er 
alle aldre, og vi kender hinandens hunde. Og det er simpelthen så dejligt. Det kan jeg godt lide, som Elisabeth på 72 
siger. Sofie på 24 er enig: Altså, der er mange, hvor man hilser på dem. Man lærer dem at kende gennem forskellige 
ting, for eksempel det her forældrenetværk. 

Beboerne lægger stor vægt på fællesskabet, men de er også klar over, at naboskabet ikke kommer af sig selv. Man 
skal lære hinanden at kende og have noget til fælles eller i det mindste have en undskyldning for at få noget 
med hinanden at gøre. Man kan godt invitere hinanden til aftensmad. Altså, det kan godt lade sig gøre, men det er 
ligesom om, at man skal ind ad bagvejen, som Sofie på 24 siger.



8

Hverdagslivet ude i området

Gadehavegård har et aktivt fælles liv på stierne, boldbanerne, legepladserne og mødestederne. Hverdagslivet ude 
i området drejer sig imidlertid ofte for beboerne om kedsomhed og hærværk, om de diffuse forventninger om, 
hvad der kan ske derude, og om hvilke stier og steder beboerne undgår eller bruger. 

man sparker bare på den der
Sådan forklarer Aziz på 14, hvordan man slukker lamperne, og så er den “knækket”, som de unge kalder at 
ødelægge lamperne. Lamperne er ofte udsat for hærværk, og som Anne på 42 siger: Lamperne bliver jo smadret 
hele tiden! De [unge indvandrerdrenge] bestiller jo ikke andet! Louise, som er i trediverne, er enig: Indvandrerne!, 
siger hun hurtigt, når der bliver spurgt, hvem der smadrer lamperne, men hendes mand, Sebastian på 32, bløder 
det lidt op: Arj, der er også nogle danskere. 

Michael på 27 er en af dem, der også har ødelagt lamper: Det var jo bare noget, vi gjorde. Altså, vi kedede os jo af 
helvedes til. Og så var det sjovt!, siger han og griner. Han uddyber: Vi var jo altid ude. Ude i området. Altså, vi kom 
lige hjem og spiste aftensmad, og så var det ned til drengene igen. Den måde at bruge området på genfindes hos 
Ahmed på 15, der sidder sammen med sine venner omkring en vandpibe: Jamen, vi sidder jo bare her. Eller også 
spiller vi fodbold eller sådan noget. Vi hænger jo bare ud. 

Ligesom Michael og Ahmed giver mange andre unge udtryk for at tilbringe meget tid ude i området. Det er ikke 
kun de unge, der kan kede sig. Altså, der er jo kedeligt om aftenen, siger Søs på 67, og også børnefamilierne savner 
noget at lave. Som Sebastian på 32 siger: Voksne kan altid bare sidde ned og hygge sig og drikke et eller andet, men 
børnene bliver hurtigt trætte og vil hurtigt ud og lege, og så skal der være noget for dem også.

man ved jo ikke, hvad der ligger derude og ulmer
Sådan fortæller 24-årige Sofie om, hvordan det er at gå igennem boligområdet om aftenen. Hun fortæller, at det 
kan opleves meget utrygt, når man skal passere skarpe hjørner eller mørke områder. Hun har dog svært ved at 
sige præcis, hvad det er, hun frygter. Man ved jo aldrig, hvad der kan ske her, som Karen på 43 siger. 

Dog hæfter utrygheden sig for det meste på andre mennesker. Claus på 63 beskriver det således: Nej, du kan 
ikke se, hvem det er! Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem det er. Hvis du ikke kan se, hvem der går dig i møde, så er 
det jo ubehageligt. Samtidig har mange beboere opfattelsen, at der bor mange utilregnelige mennesker i området. 
Susan på 72 konstaterer: Der er mange mærkelige elementer, der bor her omkring, og hun bakkes op af Nicole på 
25, der siger: Der er jo nogle sjove typer imellem. Beboerne henviser ofte på den måde til de psykisk syge, der også 
bor i området.

Det er ikke kun mennesker, der kan skabe fornemmelsen af uforudsigelighed. Også konkrete steder betyder 
noget, og beboerne er hurtige til at udpege dem. Denise på 18 siger: Den der tunnel nede ved Netto. Der er alt lys 
bare slukket. Man er ved at skide i bukserne, når man går derned, for man ved aldrig, om der kommer en eller anden 
idiot hoppende frem. Stederne kan også være forbundet med ubehagelige erfaringer, som for Shafika på 14: Jeg 
kan ikke lide min opgang, for der sad engang en narkoman der. 

Et af de steder, der ofte nævnes, kaldes ”skoven” eller ”bakkerne”, og det ligger ved siden af pizzeriaet, hvor 
mange af de unge ofte hænger ud. Som Shaifa på 14 siger: Skoven [bakkeområdet ved Sylen] er sygt skræmmende, 
for der er helt mørkt ved dem, så der kunne jo ligge nogen derinde. Og Walid 16 tilføjer om bakkerne: Wallah, han 
kan pløk’ hele lortet. Der er ikke nogen, der opdager ham.
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jeg går altid omvejen her
10-årige Noman fortæller, at han undgår rigtig mange områder i boligområdet, fordi de opleves som utrygge 
eller ubehagelige at gå igennem. For eksempel fortæller han, at han undgår tunnellerne, som også Lillian på 72 
undgår, især om aftenen: Jeg bryder mig ikke om at gå ned igennem tunnellerne, når det er mørkt, men det behøver 
jeg heller ikke. Jeg har jo hele dagen. Kasper på 11 undgår også tunnellerne: Der er sådan helt vildt uhyggeligt, og 
der er slet ikke noget lys. Nogle gange står der mennesker hernede og siger alt muligt til en. Så vi går bare over vejen i 
stedet for.

Beboere som 16-årige Peter er gode til at undgå at møde de beboere, de ikke ønsker at møde: Når jeg går tur 
med min hund om aftenen, går jeg kun på vejene uden for Gadehavegård, for jeg gider ikke møde nogle af dem, der 
hænger udenfor på det tidspunkt.

Andre beboere undgår stien, og som Jeanne på 62 siger: Det er jo dernede [ved stien], de altid står og hænger og 
generer alle dem, der kommer forbi. Stien beskrives som meget mørk, og Emin på 70 beskriver oplevelsen af at 
være på stien: Når jeg står ved den ene lygtepæl, kan man overhovedet ikke se, hvem der kommer mod en, jo. 

ideen ebber jo lidt ud, hvis der ikke er lys her om aftenen
Michael på 27 fortæller, hvordan Gadehavegård faktisk har rigtig mange faciliteter, som ikke kan bruges i 
aftentimerne: Her, hvor vi sidder nu, ville det jo være genialt, hvis der var lys om aftenen. 

På samme måde er boldbanerne, multibanerne og legepladserne helt mørke om aftenen, og beboerne savner 
muligheden for at bruge dem mere. For eksempel siger 14-årige Aziz: Du skal huske at sige til dem, der skal lave 
lyset, at de skal sætte lys på fodboldbanerne. Om søndagen har vi en hel hær, der kommer for at spille, men vi vil gerne 
spille hver dag – også om aftenen.
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Hverdagslivets opfattelser

Beboerne i Gadehavegård har nogle særlige opfattelser af, hvad det vil sige at bo i et særligt udsat alment 
boligområde. Samtidig har de nogle klare opfattelser af, hvad det vil sige at kalde et sådant boligområde for 
deres hjem, og opfattelsen præges også af de historier, beboerne deler om området. De drejer sig især om, hvad 
betegnelsen ”ghetto” betyder, og om, hvilken indflydelse de historier, beboerne deler, har på de opfattelser af 
hverdagslivet, som beboerne i Gadehavegård har.

vi er jo en ghetto
Ghettobetegnelsen bruges helt åbent af overraskende mange af beboerne. Som Mostafa på 17 siger: Folk, de 
ved, det er en ghetto. De snakker hele tiden om det. Men det er ikke folks skyld. Det er systemet, fordi de siger, at det 
her er en ghetto. 32-årige Sebastian mener, at det er vel bare fordi, at når folk hører det, så kommer det hurtigt op i 
medierne, og så synes de, der er mere [kriminalitet]. Men der er vel det samme, som der er alle andre steder, næsten. 
Andre af beboerne er ikke enige, for eksempel Susan på 72: Det er et bøllekvarter!

Der kan være svært at bo i en ghetto, men nogle beboere har lært, hvad det kræver at bo der. Anne på 42 siger: 
Prøv at hør’: Jeg har ikke nogen problemer. Jeg ved godt, hvordan man opfører sig i en ghetto. På samme måde siger 
Michael på 27: Hvis man bare er lige så frisk selv og ligesom kommer dem i forkøbet og siger: Hva så, min ven, eller 
sådan noget. 

Det indebærer også, hvordan man finder vej imellem de ensartede bygninger. Emilie på 21 mener, at 
Gadehavegård er: et eksempel på et typisk blokkvarter. Og det kan være virkeligt svært at finde vej og se forskel på 
blokkene. Blokkene opfattes generelt meget ens. Det er meget firkantet, du ved, som en labyrint, der følger den 
samme vej, mener Carsten på 50.

den skal jo lige være lidt mere interessant, historien
Sådan beskriver Sebastian på 32, hvordan de lokale historier om utryghed spredes og bliver mere grove, når de 
genfortælles mellem beboerne. 

Rigtigt mange beboere giver udtryk for, at der er meget ballade i området, men at det aldrig har været dem selv, 
det gik ud over. Aisha på 16 har ikke selv oplevet noget, men jeg har hørt masser af historier, som hun siger. Folk 
ser for meget fjernsyn og er bange for at gå ud, mener Martin på 22, som bakkes op af hjemmeplejeren René på 
27: Man har hørt, at der er folk, der bliver stoppet på cyklerne, eller der bliver taget tasker fra gamle damer.

Nogle gange kan beboere også forestille sig værre ting. For eksempel Munir på 11 år: Nogle gange hører jeg det fra 
mine venner eller sådan noget. Der siger, de kender nogen, som er blevet stoppet ind i en bil og taget med til et andet 
land. 

Historierne er med til at isolere beboerne fra hinanden, hvilket Jeanne på 62 beskriver således: Jeg har bare 
hørt så mange historier, og jeg har ikke lyst til at blive blandet ind i noget. Blandt andet Susan på 72 forklarer, at 
historierne deles mellem beboerne: Dem hører vi jo fra hinanden, eller det har jeg hørt fra folk eller Det siger de 
andre. 
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de opgivende de fleksible

de robuste de skrøbelige

Fire beboertyper i Gadehavegård

Gadehavegård rummer mange og meget forskellige mennesker, der lever forskellige former for liv og har 
forskellige opfattelser af livet i Gadehavegård. For ikke at tabe overblikket og blive handlingslammet i al denne 
forskellighed, må man forsøge at finde nogle genkommende mønstre i mangfoldigheden. 

Ser man nærmere på livet og beboernes opfattelserne i Gadehavegård, kan man finde sådanne mønstre, der giver 
mulighed for tentativt at opdele beboerne i fire kategorier.

Der er tale om idealtyper, dvs. at typerne er forenklede, og nuancer er udeladt, og der vil være personer, der 
synes, at de tilhører mere end én af typerne afhængigt af omstændighederne, ligesom typerne ikke er entydige, 
men har gråzoner og overlap. Men typerne fremhæver generelle træk, der er brugbare for en forståelse af 
boligområdets beboere og deres ønsker, når der skal ske forandringer i området, for eksempel i forbindelse med 
ny belysning
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de opgivende 
”Det kan også være lige meget.”

De opgivende ser Gadehavegård som et meget uforudsigeligt sted og ser deres handlemuligheder som stærkt 
begrænsede eller uvirksomme. De oplever derfor en følelse af utryghed og pessimisme på områdets vegne, og 
de orienterer sig kun i ringe grad mod fællesskabet. Deres hverdag er præget af nervøsitet og uro. De opgivende 
undgår typisk utrygheden ved at blive indendørs eller skynde sig igennem fællesområderne.

 
Typiske udsagn fra de opgivende

Hvis folk vil ødelægge det, skal de jo nok ødelægge det. – Sebastian, 32 år.

Men det værste er, at man ikke tør sige noget. En dag så stod der en mand og råbte ud ad vinduet og så sagde jeg: 
”Prøv lige at holde kæft” med det resultat, at han står og kaster flasker op på mit vindue. Så ved du hvad, du: 
Belysning mig i røven, du. … Om du så sætter 15.000 lamper op. – Anne, 42 år.

Hvis jeg nu har været i byen og skal hjem fra stationen, så tager jeg helst en taxa. Jeg bryder mig ikke om at gå forbi 
skolen og på stien i mørket, for man ved jo aldrig, hvem man møder i mørket. De står tit i sådan nogle grupper på 
stien, de unge fra de andre lande. – Svend, 70 år.
 
Der er en af mine veninder, der er blevet voldtaget lige ved stien, så jeg skal bare ikke derned. – Jasmin, 26 år.

Man ved jo ikke engang, hvad der er. Selv om man er helt tæt på, så kan man ikke engang se, hvem det er. Jeg er 
bange for, at der er nogen, der gemmer sig og så lige pludselig kommer frem. – Munir, 11 år.

I kan ikke skabe et trygt miljø. Selv om der kommer videoovervågning op. Folk er jo ligeglade. De havde været på i en 
uge, så var de alle spraymalede ovre ved os. Ham, der blev stukket ned, det skete lige foran kameraet. Folk er ligeglade. 
Hvis de har noget, de skal ordne, så ordner de det. – Nicole, 25 år.

de opgivende
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de fleksible 
”Vi finder nok ud af det.”

De fleksible ser Gadehavegård som overvejende stabilt og forudsigeligt, og de deltager typisk i områdets sociale 
liv på forskellig vis. De er åbne og ser områdets udfordringer som håndterbare med en vis omstillingsparathed. 
De fleksible udvikler hele tiden nye strategier for at tage hånd om deres tryghed og betragter typisk sig selv som 
problemløsere og blander sig i meget i områdets liv og problemer. 

Typiske udsagn fra de fleksible

Det er jo ikke, fordi du ikke kan se noget. Altså, lys gør folk trygge, men jeg tror ikke, det er på grund af lyset, folk er 
utrygge. Vi kan ikke give lyset skylden for det. – Yussiff, 17 år.

Når jeg ser sådan en gruppe på fire-fem mennesker, ser jeg lige efter, hvem det er. For automatisk går du jo ikke ind i 
en gruppe indvandrere, der står og råber højt. Men hvis det er en gruppe voksne mennesker, der bare står og joker, så 
går du jo den vej. Ellers går man jo en stor bue udenom. – Nicole, 25 år.

Om aftenen, hvis man er der, der er belysningen rimeligt god jo. Ikke mørkt. Også mellem blokkene, det er godt nok. 
Det synes jeg. Der mangler ikke noget. Også i alle gangene, det er rimelig belysning, synes jeg. – Farshid, 70 år.

Det ville være federe, hvis jeg kunne se, hvem der står på stien, for jeg kender jo dem alle sammen, og så ville jeg vide, 
om jeg kunne gå derhen eller ej. – Aisha, 16 år.

Det er jo normal kutyme, at folk laver en fed, så altså, tænk dig om, inden du gør det til et problem. Så hellere tage fat 
i det, når det sker. – Michael, 27 år.

Altså, jeg ved også, hvordan jeg skal håndtere det hele, hvis der sker noget. – Rahat, 21 år.

de fleksible
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de robuste 
”Det er ikke så slemt.”

De robuste ser Gadehavegård som et stabilt og sikkert sted, der ikke ændrer sig meget. De mener typisk, at 
området ikke er mere udsat end andre boligområder, og de slår ofte problemerne hen. Derfor bliver de sjældent 
utrygge. De robuste har ofte et stort kendskab til området og føler sig hjemme i det.

Typiske udsagn fra de robuste

Der er sådan set meget stille og roligt her. De siger, der er så meget ballade, men jeg lægger altså ikke mærke til det. 
Altså, jeg hilser jo på alle dem, der går forbi, så jeg oplever ikke rigtigt nogle problemer. – Oda, 74 år.

Jeg er ikke bange for at færdes her, når det er mørkt. Ting bliver jo ikke farligere af, at solen går ned. Men jeg tror 
bestemt, der er mange, som er angste og psykotiske, og som ikke tror, at de kan færdes sikkert, fordi de har hørt en 
masse historier om, hvad der foregår herude. – Carsten, 50 år.

Jeg er herfra, jo! Hvorfor skulle jeg blive overfaldet? – Walid, 16 år.

Det er små rollinger. De går og leger gangstere. Men altså, sådan foregår det jo ikke i det rigtige miljø. – Nicole, 25 
år.

Nu har vi boet her i to år, og her er dejligt. Her er lækkert. Så vi er glade for at bo her. Og her er ikke så meget 
ballade, som folk siger. – Sebastian, 32 år.

de robuste
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de skrøbelige 
”Hvis jeg bare holder mig til det her.”

De skrøbelige ser Gadehavegår som et meget usikkert og ustabilt sted og er typisk meget utrygge i området. De 
påvirkes let af graffiti, hærværk og historier om kriminalitet i området. De har udviklet nogle faste måder for, 
hvordan de kan undgå problemer. De behersker deres utryghed gennem vaner og årvågenhed. De skrøbelige 
mener typisk, at forholdene i Gadehavegård ikke kan forbedres varigt.

Typiske udsagn fra de skrøbelige

Om natten kan jeg slet ikke mærke lyset. Det er slet ikke kraftigt nok. Jeg tør slet ikke gå gennem tunnellen eller forbi 
pizzeriaet. Der står altid en bande oppe ved pizzeriaet. La Raza eller Vadoz Loco. – Tariq, 10 år.

Jeg ligger tit vågen om natten indtil sådan kl. 2 og lytter efter, om der går nogen i opgangen, for der bor sådan en 
psykopat herude, og man ved jo aldrig, hvad han kan finde på. – Peter, 16 år.

Altså, lige der ved grillen, hvor der er alle de der bakker og træer. Der kunne jeg aldrig finde på at gå hen, når det er 
mørkt. – Shaida, 15 år.

Der er meget uro i området. Og husspektakler. Fester. Musik døgnet rundt. Larm. Gøen. Og så igen det med et 
knivstikkeri lige nedenunder. Og indbrudsforsøg. Hele min opgang har haft indbrudsforsøg. Nu, kan du se, nu har vi 
fået lås på hoveddøren. – Anne, 42 år.

Jeg er glad for, at jeg altid er på cykel. Jeg synes, det er rart at være i højt tempo, så jeg ikke skal være på stien i så lang 
tid. – Iben, 42 år.

Jamen jeg går aldrig igennem tunnellerne. Jeg bryder mig bare ikke om det. Det er lige sådan et sted, du ved, når der 
var nogen ... – Lillian, 67 år.

de skrøbelige
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Konklusion

Gadehavegård fremstår groft sagt opdelt mellem dem, som på den ene side opfatter boligområdet som et godt 
boligområde, om ikke det tryggeste i landet, så dog et boligområde, hvor de føler sig hjemme, og problemerne 
ikke er større, end at man kan leve med dem, eller at de kan løses. Det er deres sted. På den anden side er der 
dem, som mere eller mindre ufrivilligt fortsat bor i bebyggelsen. De finder området præget af alt for megen uro, 
hærværk og kriminalitet. Kulturelle og sociale sammenstød skaber utryghed og splittelse, og de oplever ikke, at 
der rigtigt bliver gjort noget ved problemerne. Den første gruppe kan godt finde mening og handlemuligheder, 
og den anden gruppe ser meningsløshed og finder ikke mange udveje.

Der gives – som det er fremgået – naturligvis mange flere nuancer i disse opfattelser. Men selv om området 
fremstår opdelt, og mange er uden de store forventninger til et bedre lokalmiljø, er der alligevel ikke på nogen 
måde tale om et boligområde, som har opgivet håbet og er i socialt og fysisk forfald. Der er, trods mange 
kritiske røster, mere vilje og konstruktiv medvirken, end der er modvilje og blokering. Men der er nogle 
hensyn, der skal tages, når man går i gang med at forny området og herunder ændre belysningen. Hensyn, 
der tager beboernes opfattelser og livsformer alvorligt, og hensyn, der muliggør en fortsat borgerinddragelse i 
områdefornyelsen og implementeringen af en ny belysning i området. Alle eller flere af beboeres konstruktive 
medvirken forudsætter, at de kan se, at deres medvirken har konsekvenser.

lys og belysning

Med henblik på at angive nogle retningslinjer i forbindelse med ny belysning i Gadehavegård, kan det være 
nødvendigt indledningsvist at understrege, at beboerne sjældent eller aldrig taler om belysningen. De fleste 
tænker sjældent over den, og de betragter den for det meste blot som en naturlig del af det byggede miljø på lige 
fod med bygningerne og asfalten på stien. De taler derimod om lyset. Hverdagens sociale liv har ikke belysning 
– den har lys. 

I forhold til de fire idealtyper kan man anføre, at en ny belysning i Gadehavegård må forholde sig til opfattelser, 
det liv og de forventninger, som de forskellige beboertyper har. De kan groft sagt fremstilles således:

de opgivendes forventninger til belysning

De opgivende interesserer sig stort set ikke for belysningen. De opfatter området som så uforudsigeligt, at de 
mener, at situationen ikke kan forbedres gennem belysning. De opgivende mener nok, at nye belysningstiltag 
kan skabe ramme om forbedring, men de mener ikke, at forbedringen vil være varig.

de fleksibles forventninger til belysning

De fleksible ser i høj grad belysning som en måde at skabe nye mødesteder og mere langvarige forbedringer på. 
Deres opfattelse af boligområdet som forholdsvist stabilt giver dem lyst til forbedring snarere end udbedring. De 
forestiller sig typisk ikke de store ændringer, men kan se mange muligheder for små forbedringer.

de robustes forventninger til belysning

De robuste ser ikke et stort behov for forbedringer, men de mener, at livet i området godt kan gøres mere 
hyggeligt og indbydende. De vil gerne have mere liv og mindre kedsomhed, og de efterspørger bedre rammer 
for at møde andre beboere. Enkelte mener, at der allerede er for meget lys i området, og de efterspørger en 
følelse af, at det også bliver mørkt.

de skrøbeliges forventninger til belysning

De skrøbelige ønsker mange typer forbedringer i området, og de ser en stor mulighed i belysningen. De ønsker 
meget lys i området, som kan skabe overblik og ro. Men de ønsker ofte ikke selv at deltage i det sociale liv eller 
sætte deres præg på det. De vil mest af alt bare have forudsigelighed og tryghed, og de lægger vægt på at kunne 
færdes frit og ubekymret i området.



17

retningslinjer for ny belysning i gadehavegård

Udfordringen er nu at omsætte de forskellige beboeres opfattelser, livsformer og ønsker til lys i form af 
belysning. Det er næppe muligt at imødekomme alle. Nogle opfattelser og ønsker er også modsætningsfyldte. 
Det er næppe heller en god idé at finde for mange udglattende mellempositioner. Det kan medføre 
karakterløshed. Kunsten er, at finde belysningsformer, som forholder sig til beboernes liv, opfattelser og ønsker, 
ikke tilsidesætter dem, men som samtidig tilføjer nye dimensioner eller aspekter, som ingen måske har peget på, 
men som alligevel viser sig at give mening og gøre gavn.

Med afsæt i nærværende undersøgelse og i den sideløbende undersøgelse om områdefornyelsen i 
Gadehavekvarteret kan der peges på tre retningslinjer, som den ny belysning i Gadehavegård bør medtænke:

specifik belysningen/funktionslys

Specifikke steder skal have en ny og bedre belysning, fx tunnellerne, indgangspartierne og 
stiforløb. Der peges af mange på netop disse steder som utrygge steder med dårligt lys. En 
ny belysning i boligområdet kommer ikke uden om at skulle skabe bedre belysning på de for 
beboernes trivsel afgørende steder.

miljøbelysning/stemningslys

Navnlig fællesarealer og mødesteder er underbelyste eller har et dårligt lys. Mange beboere ser 
sig ikke kaldet til at benytte disse steder med den nuværende belysning. Mange beboere peger 
på, at der er for få mødesteder og udfoldelsesmuligheder i området, og en ny belysning kan 
bidrage til at fremhæve dem, der er og gøre dem mere egnede, og ny belysning kan skabe nye 
mødesteder og områder for fysisk udfoldelse.

identitetslys/vartegnslys

Boligområdet kæmper med sin identitet, sit dårlige ry som ghetto. I forbindelse med 
områdefornyelsen, hvor der tænkes i ikke blot Gadehavegård, men i hele Gadehavekvarteret, 
vil det være oplagt at arbejde med en ny visuel identitet bl.a. skabt gennem en ny og markant 
lyssætning. 
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