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Den perfekte ghetto

 tip til bedre ghettoer

Gellerupparken i Aarhus skal frem mod 
2030 forvandles fra et ensartet boligom-
råde med ghetto-stempel til et attraktivt 
byområde med masser af aktiviteter og 
handelsliv. Se planerne på kortet.

Nye ungdomsboliger skal være med til 
at sikre en varieret beboersammensæt-
ning. Unge er tit blandt de første, der er 
villige til at flytte et nyt sted hen, og de 
kan indgå i mange af de sports- og 
uddannelsesaktiviteter, som Gellerup 
ønsker sig. Gellerup får også ældreboliger 
og nye rækkehuse, der skal tiltrække 
beboere, som ikke ville bo der i dag .

Byparken skal være flot og gøre området attraktivt. Der skal være både 
kultur og idræt. Igen handler det om at skabe liv. Dermed skal parken 
også være med til at skabe tryghed i området.

Vejnettet i Gellerup bliver lagt om, så det åbner bydelen mere mod 
omverdenen. Selve Gellerup får et nyt vejnet, som bliver forbundet 
med vejnettet i resten af Aarhus. På den måde kommer der flere 
mennesker igennem området, og Gellerup bliver i højere grad en del af 
resten af Aarhus.

Snit gennem eksisterende husblok. Det er vigtigt at have det rigtige 
vejnet. Men når der ligger et hus, hvor der skal være en vej, kan man jo 
slå hul i huset og føre vejen lige igennem. Det er planen i det sydøstlige 
hjørne af Gellerup.

En ny bygade skal skabe liv i Gellerup. Der skal være butikker og andet 
liberalt erhverv, ligesom et stor antal kommunale arbejdspladser bliver 
placeret ved gaden. Bygaden skal give folk anledninger til at komme i 
området. Også folk, der bor andre steder i Aarhus.

G E L L E R U P P A R K E N

6
Åbn ghettoen udadtil - fjern volde 
og træer rundt om området, og lav 
flere stier og veje ind og ud.

Fjern træer og buske, som gør 
fællesområder utrygge, fordi man 
ikke har frit udsyn. 

Rigelig belysning på 
fællesområderne.

Kulturelle og sportslige events kan 
forbedre naboernes syn på ghettoen.

Altaner med glas kan skabe kontakt 
mellem interiør og eksteriør. Det kan 
skabe tryghed for dem, der befinder 
sig udendørs, at andre kan følge med.

Få et forretningsliv: Butikker, boder 
og gerne et bibliotek. En bazar med 
særlige madvarer kan lokke folk til, 
der ikke bor i området.

AARHUS

Gellerupparken

Aarhus Bugt

J Y L L A N D

LETBANE

BYGADE

BYPARK

BYPARK

BAZAR

Af Steen A. Jørgenssen // stjo@berlingske.dk
og Emil Kragh-Schwarz // emkr@berlingske.dk

Det er ikke nødvendigvis samfundets skyld, 
når kriminelle gør ghettoområder utrygge. Til 
gengæld er modernismen og dens idealer om 
ensartede boligområder i høj grad medskyl-
dig, når problemerne eskalerer. Et opgør med 
problemerne kræver store arkitektoniske hel-
hedsplaner.

Ghettoområderne døjer pr. definition med 
høj kriminalitet, arbejdsløshed og et stort 
antal nydanskere. Det er de parametre, der 
bliver målt på, når det offentlige definerer en 
»ghetto«. Men beboersammensætningen og 
de sociale problemer er symptomer. Sygdom-
men er en anden. Det mener i hver fald arki-
tekt Bo Grönlund:

»Det, som ghettoerne kæmper med, er 
modernismens byplanidealer fra 1920erne,« 
siger Bo Grönlund, der indtil for nylig var 
arkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole 
og har forsket i kriminalpræventiv byplan-
lægning i mere end 20 år. Problemet er ikke 
mindst, at områderne mangler det liv, der kan 
fungere som naturlig overvågning mod kri-
minalitet. Socialt set tiltrækker de ens boliger 
samtidig ens mennesker.

Den schweizisk-franske arkitekt og pioner 
Le Corbusier definerede allerede i 1920erne 
og 1930erne moderne arkitektur og byplan-
lægning. Hans »moderne manifest« blev et af 
arkitekturens mest skelsættende udgivelser i 
det 20. århundrede og introducerede kort for-
talt funktionalitet, beton og rene geometriske 
former stablet oven på hinanden i det næsten 
endeløse. Modernismen, som danner grund-
lag for mange af de danske ghettobebyggelser 
fra 60erne og 70erne, var født.

»Modernismen skilte tingene ad og opdelte 
byer efter funktioner, så der var separate 
områder til bolig, arbejde og handel. Den 
tanke skal der gøres op med. Byen skal sam-
menblandes,« siger Bo Grönlund.

En ny Gellerup-plan
Professor Claus Bech-Danielsen fra Statens 
Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universi-
tet deler analysen:

»Mange af montagebebyggelserne fra 
60erne og 70erne slår ring om sig selv. De er 
omgivet af træer, støjvolde og parkeringsplad-
ser. Man kan ikke se ind, og man kan ikke se 
ud. De er isoleret,« siger han.

På den måde holder mange ghettoer på 
deres egne problemer. Det har man opdaget i 

Aarhus Kommune, hvor det store boligom-
råde Gellerup frem mod 2030 skal gennemgå 
voldsomme forandringer. Ifølge chefen 
for kommunens Gellerupsekretariat, Per 
Frølund, er den omfattende plan i høj grad et 
opgør med den modernisme, der i sin tid fødte 
området.

»Problemet er ikke den enkelte blok. Pro-

blemet er, at man har gentaget den 32 gange,« 
siger Per Frølund.

 Gellerup skal have et nyt handelsstrøg, 
1.000 kommunale arbejdspladser, ældrebo-
liger, ungdomsboliger, et vejnet, der gør over-
gangen til resten af byen mere glidende, og 
aktiviteter, der kan tiltrække folk udefra.

»Vi kommer ikke til at ændre beboersam-
mensætningen på den måde, at vi flytter folk 
ud af området. Men vi skal skabe et funda-
ment for, at andre har lyst til at bo og færdes 
der.« 

Minister for by- bolig- og landdistrikter, 
Carsten Hansen (S), er enig i, at byggerierne 
fra 60erne og 70erne er årsag til de allerfleste 
udfordringer i de udsatte boligområder. Han 
påpeger dog, at der i perioden 2012-2019 er 
afsat knap 19 mia. kr. til at renovere almene 
boliger, og ministeren vil skubbe på for, at en 
væsentlig del af de penge går til byplanlæg-
ning i de udsatte boligområder.

»Et af de vigtige redskaber i værktøjskas-
sen er projekter, der får brudt tendensen til, at 
udsatte boligområder lukker sig om sig selv. 
Lars Løkke har talt om at få ghettoen ind til 
byen. Jeg taler om at få byen ud i de udsatte 
boligområder og få arbejdspladser, erhverv og 
så videre derud,« siger Carsten Hansen.  B

Byliv skal løse ghettoens problemer  

Om igen. Der skal store forvandlinger til at kurere de såkaldte ghettoer. Medicinen kan være  en nøje 
tilrettelagt blanding af handelsgader, trafikomlægninger og blandende boligformer, mener forskere.

Politiet opretter specialgrupper, og Kri-
minalforsorgen resocialiserer på livet løs. 
Arkitekterne kan imidlertid også spille en 
rolle. Berlingske undersøger de kommende 
dage, hvordan de rigtige omgivelser kan 
bekæmpe voldsmænd og indbrudstyve.

  Bserie
D  Arkitektur mod 
kriminalitet

b.dk/infografik B
 Hvor mange er uden arbejde i boligom-
rådet Nivåhøj? Få det svar – og mange, 
mange fl ere – i Berlingskes interaktive over-
sigt over samtlige 33 ghettoer i Danmark. 
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Af Emil Kragh-Schwarz
// emkr@berlingske.dk

Når vejret er lidt varmere, klatrer de sågar om 
aftenen. Sunde, unge mænd med en fornuftig 
hobby hænger på klartrevæggen med udsyn 
over BaNanna Park på det yderste Nørrebro. 
Parken har ellers været mest kendt for andre 
unge mænd med mere lyssky interesser.

»Der er nok ikke så mange, der finder små 
ting i klumper, som der har været,« siger Troels 
Glisman.

Som daværende formand i områdeforny-
elsen i Mimersgadekvarteret var han blandt 
initiativtagerne til væggen. I første omgang 
var formålet at skabe noget, folk ville bruge. 
Men den positive sidegevinst er blevet mere 
tryghed, mener han.

BaNanna Park er langtfra det eneste sted, 
hvor byliv virker mod kriminalitet og utryg-
hed. Og mens Berlingske i sommer kunne 
berette, at Københavns Politi har droppet et 
antal planlagte overvågningskameraer på 
grund af manglende effekt, er hovedstadens 
byplanlæggere for alvor blevet opmærk-
somme på effekterne af den naturlige over-
vågning.

»Vi taler meget om at skabe et godt byliv. 
Det kan vi kun, hvis vi også skaber tryghed 
i byen. Grundlæggende handler det rigtig 
meget om, hvordan man får byens øjne til at 
være til stede i bylivet. For hvis byens øjne er 
der, får man også en tryg by,« siger stadsar-
kitekt i Københavns Kommune Tina Saaby, 
der mener, at byplanlæggerne de seneste år 

er blevet mere opmærksomme på øjnenes 
potentiale.

Når byplanlæggerne i København forbe-
reder en ny bydel, ser de for eksempel gerne 
franske altaner, fortæller hun. Og aktiviteter 
som klartrevæggen i BaNanna Park virker på 
samme måde.

»Vi vil generelt gerne tage aktiviteter ud af 
bygningerne og ud i byrummet. Når de er ude 
i byen, bliver den mere tryg, fordi der er nogen, 
der holder øje med hinanden,« siger hun.

Stadsarkitekten erkender, at overvågnings-
kameraer også kan have berettigelse. Men det 
er et helt andet redskab.

»Når man sætter et overvågningskamera 
op, er det jo fordi, der er et problem, man skal 
løse. Som byplanlæggere forsøger vi at undgå 
den slags problemer ved at skabe det gode 
byliv,« siger hun.

Ægte tryghed
Det Kriminalpræventive Råd synes, at strate-
gien er god. Det er nemlig ikke falsk tryghed, 
der følger med den naturlige overvågning, 
viser flere undersøgelser.

»Det er jo i virkeligheden ret banalt. Kri-
minelle vil helst ikke opdages. Når der bliver 
større risiko for at blive set, tænker de sig om 
en ekstra gang,« siger Karsten Nielsen, der er 
specialkonsulent i rådet.

Han henviser til en undersøgelse fra 2005, 
hvor Statens Byggeforskningsinstitut sam-
menlignede seks boligområder, der var ind-
rettet forskelligt. 

To af dem var planlagt med udgangspunkt 

i kriminalpræventive strategier. Resultaterne 
var slående.

»Det viste sig, at du kan reducere antallet 
af indbrud med op til 80 procent. Det er jo et 
markant tal,« siger Karsten Nielsen.

Undersøgelsen er syv år gammel, men 
formand i Sibeliusparken Karsten Ellekær 
oplyser, at boligområdet fortsat er stort set for-
skånet for indbrud.

»Man har tænkt meget over, at der ikke 
skulle være høje planter ved indgangsdørene, 
og husene er anlagt, så der er vinduer mod for-
skellige retninger. Der er ingen, der kan stå og 
planlægge noget i sikkerhed for folks blikke,« 
forklarer han.

Ifølge Karsten Nielsen handler det om 
så simple ting som at værne om fællesom-
råderne. Det skal være attraktivt at se ud ad 
vinduet.

»Det gør jo, at folk oftere kigger ud. Og den 
helt naturlige kontakt betyder, at man fore-
tager en naturlig overvågning. Det er jo ikke 
noget, man behøver stå og tænke på, men det 
har i sig selv en kriminalitetsnedsættende 
virkning,« siger han.

Samme erfaring har man i politiet. Jo 
sjældnere en potentiel gerningsmand møder 
et potentielt offer i ubemærkethed, desto min-
dre er risikoen for forbrydelser, forklarer chef 
for Rigspolitiets nationale forebyggelsescen-
ter Jørn Kjer.

»Samtidig er der jo også meget større 
chance for, at der er vidner, hvis der alligevel 
sker noget et sted, hvor man har tænkt over de 
her ting,« siger han.  B

Borgerne skal selv overvåge deres by

Øjenkontakt. Overvågningskameraer kan være gode. Men som våben mod kriminalitet slår de 
sjældent det menneskelige øje. Byplanlæggerne ved, at udsyn og byliv skaber en ægte tryghed .

Politiet opretter specialgrupper, og 
Kriminalforsorgen resocialiserer på livet 
løs. Arkitekterne kan imidlertid også spille 
en rolle. Berlingske undersøger, hvordan 
de rigtige omgivelser kan bekæmpe både 
voldsmænd og indbrudstyve. Første 
artikel i serien blev bragt i tirsdags.

  Bserie
D  Arkitektur mod 
kriminalitet

Det har kriminalpræventiv effekt, når man skruer byen sammen på måde, så der er øjne på den, fordi folk bruger den. Her er det Thore, som yder »naturlig overvågning« på vej op ad klatrevæggen i BaNanna Park, som 
anses som et godt eksempel på øget tryghed som sidegevinst ved aktiv brug af byrummet. Foto: Thomas Lekfeldt
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Af Emil Kragh-Schwarz
// emkr@berlingske.dk

Et velplaceret spark mod havedøren eller et 
lille vrid med en skruetrækker. Ofte skal der 
ikke mere til.

Danske boliger er blandt de dårligst sik-
rede i Europa, og danskerne er blandt de 
europæere, der bliver udsat for flest indbrud. 
Til gengæld kan simple lovændringer gøre 
påfaldende underværker, viser erfaringerne 
fra Holland.

Her har en ændring i bygningsreglementet 
været en af de væsentligste årsager til et mar-
kant fald i antallet af indbrud. Siden 1999 har 
det været et lovkrav, at der i nye boliger bliver 
installeret døre, vinduer og låse, der er så gode, 
at det tager mindst tre minutter at bryde ind 
med almindelige redskaber.

I Danmark har skiftende regeringer været 
langt mere passive på området, men Dan-
mark kan lære meget af hollænderne, mener 
den prisvindende hollandske professor i 
kriminologi Jan van Dijk fra universitetet i 
Tilburg.

»Jeg synes helt klart, det ville være klogt at 
fremme indbrudssikringen mere aktivt. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at man skal betale 
for det hele. Men man burde indføre måder at 
fremme og certificere sikkerheden på,« siger 
professoren, der for tiden er aktuel med en ny 
bog om tendenser på kriminalitetsområdet i 
den vestlige verden.

90 pct. færre indbrud i sikrede boliger
Udover de nye lovkrav har hollænderne i 1994 
indført en frivillig certifikatordning, hvor poli-
tiet, der står for ordningen, også vurderer omgi-

velserne. Oplagte flugtveje, dårlig belysning og 
lignende må ikke gøre området attraktiv for 
tyvene.

Indtil videre har mere end en halv million 
hollandske boliger fået papir på sikkerheden, 
og resultaterne er slående. Ifølge politiet viste 
en undersøgelse fra 2004, at nye, certificerede 
boliger havde over 90 pct. færre indbrud end 
ikke-certificerede boliger bygget før lovæn-
dringen.

Straf, rehabilitering og politimæssig efter-
forskning er vigtige aspekter i kampen mod 
indbrud. Men politikerne bør ikke under-
kende omgivelsernes betydning, mener Jan 
van Dijk. Hans forskning viser nemlig en 
generel europæisk tendens: Jo mere det offent-
lige fremmer indbrudssikringen, desto færre 
indbrud oplever borgerne.

»I de lande, hvor man har de bedst sikrede 
huse – som England og Holland, hvor regerin-
gerne har fremmet sikkerheden aktivt i 20 år 
– er indbrudsraten faldet mest,« siger han.

I 2009 viste tal fra EUs statistikkontor, at 
danskerne måtte stå model til flere indbrud 
per indbygger end borgerne i noget andet EU-
land. Mellem 2005 og 2008 steg antallet med 
49 pct., mens lande som Holland, England 
og Tyskland oplevede fald. Siden 2010 har 
Danmark også oplevet beskedne fald, men 
sammenlignet med landene omkring os er 
riskoen for indbrud stadig stor.

Dansk opbakning
Danske eksperter har derfor noteret sig de 
hollandske resultater. Bo Grönlund er netop 
pensioneret som lektor ved arkitektskolen i 
København og medlem af Det Kriminalpræ-
ventive Råd. Han bakker op om Jan van Dijks 

konklusioner og efterlyser politisk handling.
»Den normale indvendig er, at når man 

sikrer et sted, bryder tyvene bare ind et andet 
sted. Men i Holland er den effekt meget lille,« 
siger han og pointerer, at små tiltag kan give 
store resultater.

»Tre minutter lyder ikke af meget, men for 
en indbrudstyv er tiden ekstremt afgørende,« 
pointerer han.

I 2010 blev et vejledende afsnit om ind-
brudssikring tilføjet i det danske bygningsreg-
lement. Men det er fortsat valgfrit, om man vil 
følge rådene.

På Christiansborg vækker den hollandske 
model interesse i SF. Partiet har ikke konkrete 
planer om lovforslag, »men jeg er bekendt 
med de hollandske resultater, og umiddelbart 
kan det godt være en mulighed at se på lovgiv-
ningen,« siger retsordfører Karina Lorentzen, 
der dog understreger, at erfaringerne skal 
undersøges nærmere.

Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, 
er heller ikke afvisende. Simple ændringer i 
bygningsreglementet kan være fornuftige, hvis 
ekstraudgiften bliver begrænset, og borgerne 
på længere sigt sparer pengene på forsikringen.

»Men vi vil ikke være med til at lave en lov-
givning, der blot flytter udgiften til bekæm-
pelse af indbrud fra politiet til den enkelte 
borger,« siger han.

Ifølge Bo Grönlund er det realistisk at undgå 
langsigtede ekstraudgifter for danskerne.

»Ved nybyggeri bliver ekstraudgiften måske 
5.000 kr. for en lejlighed over stueplan. Man 
skal jo have døre og vinduer uanset hvad. Og 
hvis man kan kombinere det med en lavere for-
sikringspræmie, ville det måske slet ikke blive 
en ekstraudgift i det lange løb,« siger han.  B

Simple regler kan begrænse indbrud

Inspiration. Danmark har en af de højeste indbrudsrater i Europa, men simple lovkrav kan gøre 
underværker, viser erfaringer fra udlandet.

Politiet opretter specialgrupper, og 
Kriminalforsorgen resocialiserer på livet 
løs. Arkitekterne kan imidlertid også spille 
en rolle. Berlingske undersøger, hvordan 
de rigtige omgivelser kan bekæmpe både 
voldsmænd og indbrudstyve. Dette er 
sidste artikel i serien, de to foregående
blev bragt tirsdag og fredag..

  Bserie
D  Arkitektur mod 
kriminalitet

Sådan sikrer 
du boligen

Arkitekt Bo Grönlund forklarer her, 
hvordan man nemt og billigt kan 
gøre arbejdet svært for indbrudsty-
vene  – uden at ty til schæferhunde, 
vagtværn og pigtrådshegn.

Nøglen
»Låsen spiller en stor rolle. Det er bedst at have en af 
de nye låsetyper, der har lange nøgler med flere 
takker. De låse, hvor man bruger de gamle Ruko-
nøgler med det runde hoved, kan en tyv dirke op på 
få sekunder. Han skal næsten bare ånde på dem.«Dørene

»Hvis man sætter en skruetrækker mellem 
døren og karmen, kan man prøve, om man kan 
få karmen til at give sig. Hvis den er for klejn 
eller sat forkert i væggen, kan det være, den 
giver sig en hel centimer. Det kan være nok til, at 
låsen ikke længere virker.«

Udgangen
»Hvis tyven kommer ind, skal det være 
besværligt at komme ud. Det er en god idé 
at have nøglehul på begge sider af dørene. 
Nøglen på indersiden skal kun sidde i døren, når man 
er hjemme. En ting er at bryde ind gennem vinduet. 
Noget andet er at komme ud ad vinduet med 
fladskærmsfjernsynet. Og tiden betyder meget.« 

Vinduerne
»Hvis ruden sidder fast med en lille liste og 
nogle søm, kan tyven fjerne listen og løfte ruden 
ud med en sugekop, uden naboen hører det. 
Listerne skal være svære at tage af. Mit eget hus 
er bygget i 1979. Det havde bare  trælister med 
søm i. Sådan byggede man dengang. Nu har jeg 
skiftet dem ud.«
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