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AT BO SIKKERT 
 
Ude på gaden ved indgangen til min naboopgang står for tiden en smuk hvid rose i fuldt flor. 
Forleden da jeg passerede den, stak jeg uden at tænke videre over det hele snuden ned for at 
indsnuse den herlige duft. Sekundet efter slog det mig, at der er nok mindst 50 andre næser – 
måske 100 for det er et temmeligt befærdet fortov – der har været dernede og snuse rundt i løbet 
af de par døgn, hvor virus vel kan overleve på den slags organiske overflader 
 
Den her nye bevidsthed om, at vi er farlige for hinanden, at de substanser, ting og rum vi deler, 
potentielt kan slå ihjel, er stadig primært netop en bevidsthed i vores hovedet. Den sidder endnu 
ikke helt i vores kropslige habitus og heller ikke i vores byggede miljø. Men den slår ustandselig 
ned i os i disse dage, og gir os et mentalt rap over nallerne. Når vi rører ved et håndtag og så 
gnider os på næsen. Eller når vi uforvarende kommer til at række ud efter et andet menneske – 
måske endda et ældre af slagsen. Eller låner hinandens ting, kommer for tæt på eller bliver optaget 
af sagen og taler agiteret, så spyttet står. Anbefalingerne om afstand er kun langsomt ved at sætte 
sig i vores kropslige praksisser. Vi er så småt ved at lære ikke at kramme og ikke gi hånd, at 
trække ud på cykelstien, når der er trængsel på fortovet. At holde vejret og vende hovedet lidt væk, 
hvis det alligevel ikke er muligt at holde afstand. At åbne døren med albue, fod og hofte frem for 
med hånden. Spørgsmålet som jeg skal prøve at fundere lidt over her er, om det også vil sætte sig 
i vores byggede miljø og boliger, eller hvad det mon betyder og vil betyde fremover at bo sikkert? 
 
Vil vores børn fortælle deres børn om dengang de voksede op, hvor man rørte ved andre 
mennesker – selv fremmede - når man mødte hinanden? Om at man rørte ved de samme håndtag 
og knapper og døre, når man bevægede sig rundt i bygninger og byrum? Om at arbejde var et 
fysisk sted man tog hen, væk fra hjemmet, og ikke bare det fraværende state-of-mind man træder 
ind i, når man åbner den bærbare og trækker sig tilbage på hjemmekontor, soveværelse eller 
børneværelse? Om at møder og seminarer og sociale begivenheder engang var noget med fysisk 
gik til IRL, hvor folk sad i samme rum og om samme bord og rørte ved de samme kaffekander, og 
ikke et elektronisk link, der får andre mennesker til at tone frem på skærmen med selvsamme 
hjemmekontorer, soveværelser og børneværelser i baggrunden? Om dengang hjemmet kun var 
noget, vi opholdt os i få af døgnets vågne timer, og ikke – sammen med skærmene – den fysiske 
ramme om hovedparten af vores tilværelse? 
 
Det fremtidsscenarie jeg fremmaner her lyder måske som noget fra en dårlig science fiction film, 
og måske vender alt også tilbage til det gamle efter corona, hvornår det så end bliver. Vores 
boligbyggeri er – ligesom vores kulturelle omgangsformer – noget der forandrer sig trægt og meget 
bliver ved det gamle. Da jeg for nogle år siden sammen med nogle kolleger skrev en bog om nye 
trends i den danske boligarkitektur, måtte vi efter grundig research lægge ud med en gevaldig 
disclaimer: hvis man kigger på hovedparten af boligbyggeriet, er der meget lidt som forandrer sig 
og kun meget langsomt. Alligevel ved vi jo fra tidligere i historien, at er der noget, der kan gi en ny 
retning, sætte nye standarder for hvordan vi bygger og bor og omgås, så er det lige præcis 
sygdom og viden om, hvordan vi holder os sunde, og føler os sikre. Så mon ikke corona ligesom 
tidligere pandemier vil faktisk vil sætte sig varige spor i vores boliger og byggede omgivelser?  
 
Jeg tror det. Jeg er ikke ekspert på sikkerhed eller sundhed, men jeg har i mange år interesseret 
mig for, hvordan arkitekturens grænser former og formes af vores sociale liv. Ifølge den franske 
filosof Gaston Bachelard er husets essens, at det beskytter mennesket mod omverdenens 
turbulens – både den meteorologiske og den sociale. Pointen er imidlertid, at husets afskærmende 
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funktion ikke så meget er for at befri os fra verden derude, som for på fredelig vis at lade os 
drømme om den. Huset – eller arkitekturen – er kendetegnet ved netop den dobbeltfunktion: den 
skærmer os fra verden og hinanden og sætter os samtidig i forbindelse med verden og med 
hinanden. I denne tid i stigende grad via netop skærme.  
 
Da jeg for mange år siden lavede feltarbejde blandt beboere og medarbejdere i byens nye 
glashuse fandt jeg, at i takt med at bygningerne åbnede sig for øjet, så lukkede de sig om kroppen. 
Store vinduespartier trak verden udenfor ind i stuen, og gjorde beboerens liv og indretning synlig 
fra gaden, men de transparente huse blev samtidig mere uigennemtrængelige for andre 
sanseindtryk. Man kunne ikke høre og lugte underboen, eller mærke rystelserne fra lastbilen på 
gaden, i mange af kontordomicilerne kunne man end ikke åbne vinduet. Og hånd i hånd med at 
vægge måtte vige for åbne planer, storrum og synlighed, gik også øget brug af 
overvågningsteknologi, elektroniske sensorer og dørkameraer. Når de fysiske grænser forsvandt, 
opstod andre og subtile måder at skabe sikkerhed, grænser og kontrol med, hvem der færdes 
hvor. 
 
Den aktuelle situation kalder på sin vis på det omvendte: Hvis vi for at bo sikkert i stigende grad 
skærmer os for hinanden og søger ly bag hjemmets fire vægge, må boligarkitekturen også gi svar 
på, hvordan vi samtidig kan sættes i forbindelse med omverden og hinanden. Kan vi gøre det på 
andre måder end med skærme? Måske endda på andre måder end med de store glaspartier som i 
sig selv kan minde om skærme – idet de adskiller synet fra de andre sanser? 
 
Nogle gange kan sociale forandringer også få os til at bruge og forstå den eksisterende 
bygningsmasse på nye måder. For lidt over et år siden gik mine kolleger og jeg i gang med et nyt 
forskningsprojekt om altaners sociale liv. Vi var interesserede i, om de mange nye altaner, der 
skød frem på byens facader, fik folk til at blive oppe i boligerne frem for at deltage i det sociale liv i 
byens baggårde og offentlige rum. Om de private udposninger i det offentlige rum faktisk bidrog til 
bylivet og skabte tryghed i gaderne, om de skabte kontakt eller konflikt mellem naboer. Alt det er vi 
stadig interesserede i, men midt i feltarbejdet kom corona, og ændrede lidt på dagsordenen. 
Pludselig var alle hele tiden hjemme, og altanen var for mange byboer det eneste sikre uderum. 
For enkelte af dem vi interviewede endda den eneste kontakt til andre mennesker IRL. Der var 
fællessang fra altanerne – ikke kun på youtube, men også i vores case-byggerier stod folk 
pludselig og skrålede med på Kim Larsen sange, når naboen holdt 50 års fødselsdag sammen 
hver for sig. Fra primært at have set altanerne som parcelhus på højkant, blev det pludselig 
relevant også at betragte dem som fælleslokaler på højkant. Bevares, det var ikke alle steder 
fællessangen varede ved, som en mand på Vesterbro fortalte: ”Lige der da det startede med det der 
fællessang, der gik jeg på Istedgade, og der var der trut og larm og guitar, og jeg tænkte: Yes, i morgen 
starter vi på vores - også med børnene. Og så stod børnene og sang lidt ud i intetheden. Og jeg tænkte lidt: 
Okay nu føler vi os lidt som aber i et bybur-agtigt, når vi er alene om det”. 
 
Det må nødvendigvis være et socialt projekt. Da han så sig selv udefra, blev den altan som 
potentielt kunne være en åbning til frihed og fællesskab, pludselig til det modsatte: et bur der 
adskilte fra frihed og fællesskab. I løbet af corona-tiden dukkede paddleboards op på næsten 
samtlige altaner op i Nordhavn. Måske havde beboerne havde fået mere tid og lyst til havsport, 
måske var det et statement om hvem de er eller længes efter at være. Corona gav også anledning 
til at ekstra mange regnbueflag-flag vejrede fra altanerne, da den vanlige afholdelse af årlige Pride 
Paraden med optog og store sociale arrangementer var vanskeliggjort. Her blev altaner – ligesom 
sociale medier – en platform for ’at vise flaget’ på sikker afstand. Men ligesom med de sociale 
medier, skaber altanerne også en andet offentligt rum, som i høj grad handler om den enkeltes 
rum for iscenesættelse. Hvis det at bo sikkert i byen fremover betyder at bo med sin egen altan, 
skal vi måske øve os i meget mere gennemgående at tænke vores facader og altaner som en 
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slags fælleslokaler på højkant. Ikke som stålbure, hvor den enkelte kan sætte en grill og et flag, 
men også som en mulighed for vertikal begrønning af byens rum. En lodret biotop, der også 
bidrager til luftkvaliteten og biodiversiteten, og hvor duften fra planter i fuldt flor ikke kun er til 
glæde for beboeren, men også for naboen – på afstand forstås – og for bier, fugle og 
sommerfugle. 
 
For spørgsmålet er jo også om corona ellers vil få os til at forlade byerne. Alle der kunne flygtede 
ud i kolonihaver og sommerhuse i forårets lockdown. Jeg er nok ikke den eneste der pludselig godt 
kunne se kvaliteterne ved at bo på egen matrikel, efter forgæves at have forsøgt at navigere tre 
børn ned i gården fra 4. sal uden at nogen rører ved noget! Den urbanisering og byfortætning, som 
vi næsten har betragtet som naturkræfter, kommer måske til at vende nu. Som min svigerfar, der 
er læge engang udtalte om de københavnske daginstitutioner: Det er ligesom med burhøns – hvis 
man stuver mange sammen på lidt plads, så opstår der bare flere sygdomme. Derfor er det 
afgørende, at vi bruger det her som anledning til at få mere natur ind i byerne. Corona har også 
givet os færden af en by med frisk luft og fuglesang. Det kan godt være vi kan bo småt og tæt, og 
alligevel sikkert, men så skal der sgu være ordentlige og tilstrækkelige friarealer, og de grønne 
arealer kan altså ikke bare være blå, By og Havn, for sådan nogle kan man ikke sende sine børn 
ud og lege på! Tæthed kan være ok, men man skal kunne ånde og slå ud med armene, uden at 
ramme naboen. Også i overført forstand. 
 
Corona har nok fået os til at være mere på vagt over for hinanden. Hvor kan man angive naboen, 
som holder fest eller opfører sig corona-uansvarligt? Lyder det. Vi skal blive i vores små sociale 
bobler, siger Kåre Mølbak. Det gjorde vi i vid udstrækning i forvejen. Vi bor og færdes i stadig 
højere grad blandt ligesindede. Men nu har vi også sundhedsmyndighedernes ord for, at det kan 
være livsfarligt at omgås folk fra andre sociale lag. Beboerne i ghettoområderne bliver her dobbelt-
stigmatiserede: ikke alene rækker ghettoerne deres fangarme ud i resten af samfundet og truer lov 
og orden, som Lars Løkke i sin tid formulerede det. Nu er de gudhjælpemig også blevet smittens 
fortrop. Paradokset er, at områderne på ghettolisten er bygget som fysiske enklaver for at beskytte 
beboerne mod trusler udefra. Her skulle børn og unge kunne færdes frit i sunde, grønne 
omgivelser, skærmet for trafik. Nu er trusselsbilledet vendt på hovedet, og det omgivende samfund 
ser ofte netop områdernes børn og unge som en trussel. Man trækker trafik og ejerboliger ind i 
områderne i håbet om at middelklassen følger med. Men corona har næppe gjort det lettere at 
blande byen.  
 
Hvis det at bo sikkert fremover i høj grad betyder at skærme sig for de andre, så er det en kæmpe 
opgave for vores boligbyggeri – og byplanlægning – fortsat at skabe sammenhæng og møder på 
tværs. Det betyder ikke bare, at vi kan fjerne grænserne, åbne ghettoen og åbne boligerne. 
Arkitekturen og det byggede må i en eller anden grad skærme os mod verden og hinanden, men 
den må samtidig hele tiden stræbe efter at sætte os i forbindelse med vores omverden – både den 
sociale og den naturlige. 
 
Nationalbanken offentliggjorde i går en analyse, om at alt er godt: boligpriserne stiger atter. Trods 
økonomisk afmatning i kølvandet på corona lægger vi endnu flere penge i boligen. Hvor vi før tog 
ud i verden, forskanser vi os måske nu i endnu større parcelhuse med indbyggede hjemmekontor, 
hjemmefitness og børneaktivitetsrum. Eller rettere: det er nogen der gør, og nogen der kan. Men 
også for dem, der ikke kan eller vil det: er det vigtigt at skabe boliger, der stadig gør det muligt – og 
sikkert – at deles om rum, og forbinde os med vores omgivelser og hinanden. 
 
Tak for ordet. 


