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1) https://www.dingeo.dk/ghetto/vollsmose 
2) https://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2020/transformationen-af-vollsmose-tager-for-alvor-fart 
3) https://politiken.dk/indland/art8351665/Unge-i-Nordvestkvarteret-tror-at-de-selv-er-værre-end-de-faktisker

Efter Vollsmose er blevet kategoriseret som 
en ”hård ghetto”1, er en gennemgående 
transformation af området påbegyndt. 
Som en del af omdannelsen bliver beboere 
flyttet, så bygningerne kan blive renoveret. 
For at sikre at Vollsmose kommer af 
ghettolisten, udvælges nye beboere 
ud fra en række kriterier vedrørende 
etnicitet, økonomi, uddannelsesniveau 
og tilknytning til arbejdsmarkedet, som 
gør det usikkert, om de forhenværende 
beboere får mulighed for at flytte tilbage2.

Ud over at denne proces er et stort indgreb 
i de lokales liv og hverdag, er det negative 
fokus på området også med til at skabe 
stigmatisering – især blandt børn og 
unge3. På trods af at borgerne i Vollsmose 
oplever store konsekvenser af de politiske 
indgreb, beskriver mange en følelse af 
at være langt væk fra beslutningerne. 

På baggrund af denne problemstilling søgte 
Emergency Architecture & Human Rights 
(EAHR) om støtte fra Statens Kunstfond 
til projektet Build Your Future. Målet 
med projektet var at sætte fokus på de 
unges ønsker for deres nabolag gennem 
en række workshops med forskellige 
kortlægnings- og visualiseringsøvelser. 
Som afslutning samlede vi deres 
observationer i en udstilling, der blev 
opført på et årligt sommerarrangement 
afholdt af ungdomsklubben Camp U.

Projektet Build Your Future er en del af 
EAHRs løbende samarbejde med lokale 
foreninger og organisationer i Vollsmose 
og er med til at samle information 
til vores igangværende udvikling af 
involveringsmetoder henvendt mod børn og 
unge i udsatte boligområder. I EAHR arbejder 
vi målrettet på at hjælpe lokalbefolkninger 
med at kunne repræsentere sig selv i 
den planlovgivningsmæssige debat ud 
fra devisen om, at beboere skal have 
mulighed for at få indflydelse på det 
byggede miljø, der omgiver dem.

BAGGRUND
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Mobilisering

I løbet af planlægningsfasen var EAHR i 
Vollsmose ved flere lejligheder for at danne 
samarbejdsaftaler med lokale organisationer 
og finde deltagere til workshopperne. Vi 
fik etableret en god forbindelse til den 
lokale ungdomsklub Camp U, som bl.a. 
stillede lokaler og personale til rådighed, 
og til Vollsmose Aktivitetsforenings 
Oplevelsesklub, som tilbød at inddrage en 
af deres månedlige udflugter i vores forløb.

For at kvalificere de kreative 
workshopaktiviteter afholdt vi et seminar 
med et tværfagligt hold af arkitekter, 
antropologer og film- og lydskabere, hvor 
vi drøftede udfordringer og potentialer ved 
netop denne type involveringsprojekt.

Den overordnede ramme for forløbet blev 
fastlagt: Ud fra en kronologisk struktur 
skulle de to indledende workshops bruges 
til at kortlægge stedspecifikke minder og 
diskutere de igangværende transformationer, 
og den tredje og sidste workshop skulle 
fokusere på deltagerne ønsker for Vollsmoses 
fremtid. Til sidst ville forløbet blive 
afrundet med en udstilling på Camp Us 
årlige sommerarrangement ”OL i Mosen.”

PROJEKTFORLØB

Områdeforståelse (fortid og nutid)

De to indledende workshops blev afholdt 
i løbet af to lørdage i maj. Her lavede vi 
kortlægningsøvelser med henblik på at skabe 
dialog om deltagernes forhold til Vollsmose.

På den første workshop blev de unge 
sendt ud for at filme steder, der havde 
betydning for dem gennem deres opvækst. 
Filmmediet var en god og intuitiv måde 
at starte på, fordi de fleste allerede havde 
erfaring med at bruge et kamera.

I den næste workshop blev deltagerne 
instrueret i at bruge en lydoptager til at 
registrere lydene på steder, der enten havde 
forandret sig eller altid havde haft den 
samme karakter. At sætte fokus på den 
auditive sans gjorde det muligt at opleve 
omgivelserne på en anderledes måde og 
øvelsen fungerede som et godt afsæt for 
at diskutere områdets forandringer. Dog 
var det vores indtryk, at lydmediet ville 
give et større udbytte, hvis der havde 
været mere tid til både at øve og optage.
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Gennem disse to øvelser fik vi sporet os ind 
på, hvad der generelt kendetegnede stederne, 
som deltagerne havde tilknytning til. De 
fortalte især om institutioner, fritidsklubber, 
det lokale indkøbscenter og udendørs lege- og 
opholdsområder i nærheden af deres hjem.

Co-design (fremtid)

Inden den sidste workshop fik vi mulighed 
for at planlægge en tur til København 
med Vollsmose Aktivitetsforenings 
Oplevelsesklub, der løbende modtager 
støtte fra Ungdommens Røde Kors til at 
tage på udflugter. I København besøgte 
de unge bl.a. Dansk Arkitekturcenter 
(DAC) for at samle inspiration.

I starten af juni afholdt vi den sidste 
workshop, hvor deltagerne skulle bearbejde 
inputtet fra de forrige og forsøge at svare 
på det svære spørgsmål: Hvordan kunne de 
tænke sig, at Vollsmose så ud i fremtiden?

Deltagerne gav deres svar i form af 
kollage-visualiseringer, som tog afsæt 
i billeder af udvalgte steder fra de to 
kortlægningsøvelser. Kollageformatet gjorde 
det lettere at komme i gang, fordi det var 
hurtigt at få noget ned på papiret, og ved 
at klippe billeder ud fra arkitektur- og 
indretningsblade var det ikke nødvendigt 
at finde på det hele fra bunden.
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Formidling

Som en del af projektet havde vi som mål, 
at deltagernes arbejde og overvejelser skulle 
nå ud til et bredere publikum. Dette opnåede 
vi ved at opsætte en udstilling under 
Camp U’s årlige sommerarrangement ”OL 
i Mosen”, hvor aktiviteter og konkurrencer 
blev afholdt på græsplænen ved siden 
af ungdomsklubben. Til arrangementet 
mødte vi repræsentanter fra helhedsplanen 
og boligsociale indsatser, som vi havde 
mulighed for at diskutere projektet med.

Her udstillede vi visualiseringerne 
og havde desuden et aktivitetsbord 
med tegneredskaber og et kort over 
Vollsmose, som de besøgende kunne 
sætte klistermærker på – f.eks. et rødt 
klistermærke på et sted, man godt kunne 
lide. Kortet var en god måde at falde i snak 
med de besøgende og det motiverede dem til 
at fortælle om deres eget forhold til området.

OPSUMMERING
Projektet Build Your Future har både ført 
til nye indsigter og bekræftet erfaringer 
fra tidligere projekter. Det har især givet et 
betydeligt afkast på metodeniveau og ift. 
at forstå problemstillingen i den specifikke 
kontekst ud fra børn og unges perspektiv.

At bruge kreative øvelser blev 
grundlæggende taget godt imod af 
deltagergruppen. Selv når opgaverne var 
udfordrende, var størstedelen af de unge 
stadig interesserede og engagerede.

Det var især udfordrende for den specifikke 
målgruppe at forstå abstrakte eller fleksible 
opgaver. Til gengæld var risikoen ved at 
gøre opgaverne for konkrete, at resultatet 
af deres arbejde blev for begrænset eller 
forudsigeligt. At ramme en passende 
balance mellem konkret/abstrakt og låst/
fleksibel kræver evt. at have bedre tid til 
de enkelte færdigheder, så det er muligt 
at lave flere øvelser, hvor deltagerne både 
kan eksperimentere og fordybe sig.

Desuden erfarede vi, at processen generelt 
var mere udbytterig, når det var muligt 
at være i tæt kontakt med deltagerne, og 
at typen af opgaver her var en væsentlig 
forudsætning. Når vi sendte deltagerne 
ud i området for at lave registreringer på 
egen hånd, var det sværere at være med på 
sidelinjen, hvorimod dialogerne kom helt 
af sig selv, når vi lavede kreative øvelser 
sammen med dem i et afgrænset område.



De unges visualiseringer viste bl.a., 
at de generelt er glade for natur, men 
primært hvis der er masser liv, og hvis 
de grønne områder kan bruges fleksibelt 
til forskellige typer aktiviteter. 

Ud fra dialogerne fik vi indblik i deres 
forhold til det byggede miljø. Det 
er bl.a. tydeligt, at butikscentret og 
restauranterne er en betydningsfuld 
ramme for deres sociale liv, og at 
gode institutioner og fritidsaktiviteter 
er med til at skabe fællesskaber og 
udstyre dem med kompetencer, der 
giver positive fremtidsudsigter.

Når det drejer som om de igangværende 
transformationer, er billedet mere kompleks. 
De unge gav bl.a. udtryk for, at det var 
ubehageligt at bo på en byggeplads, og at 
det kunne være svært at vide, hvordan man 
skulle forholde sig til den. De fortalte om 
en episode kort tid før workshoppen, hvor 
et hold børn og voksne havde gjort væggen 
ind mod byggepladsen mere personligt 
ved at dekorere den med tegninger. 
Efterfølgende blev der lavet hærværk ovenpå 
tegningerne, fordi dekorationerne blev 
opfattet som en omfavnelse af byggeriet.

En anden faktor ved transformationerne, 
der påvirkede de unge, var, at flere 
af deres venner og bekendte havde 
været nødt til at flytte. Til gengæld 
blev muligheden for at flytte ind i en 
nyrenoveret lejlighed opfattet som positiv.

Build Your Future har ført til en række 
værdifulde erfaringer og fungerer som et 
godt afsæt for vores videre arbejde både i 
Vollsmose og i andre lignende boligområder. 
Igennem de unges fortællinger blev vi 
bekræftet i, at transformationerne har en 
stor indflydelse på deres liv og hverdag. 
Derfor er det vigtigt at projekter som 
Build Your Future sætter fokus på denne 
brugergruppe, og at der bliver udviklet 
velfungerende metoder for, hvordan 
deres perspektiv kan blive inddraget i de 
planlovgivningsmæssige diskussioner. 

I EAHR er vi taknemmelige for, at Statens 
Kunstfond igen har gjort det muligt for 
os at samarbejde med lokale ildsjæle, 
foreninger og aktører, og særligt er vi 
glade for at kunne bruge projektet til at 
lære af og med de mange inspirerende 
unge mennesker i Vollsmose.
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