
Ny bog om fællesskabs-Danmark

Come Together handler om de mange frivillige fællesskaber, der 
pibler frem i Danmark. Mennesker fra både land og by mødes for at 
løfte mange af de almennyttige opgaver, som velfærdsstaten tidlige-
re har taget sig af. Når systemerne kollapser, griber vi fat i hinanden 
– uden om de etablerede kommandoveje. Forfatter Jane Sandberg 
stiller de relevante spørgsmål om, hvilke opgaver vi i fremtiden vil 
kunne forvente, at velfærdssamfundet stadig løfter, og hvilke der 
kan kun løftes, hvis frivillige hænder griber?

Come Together går tæt på 24 udvalgte fællesskaber i hele landet. 
Fællesskaber, hvor mennesker mødes for at gøre noget sammen, 
fordi de kender værdien af at løfte i flok. De spiser eller motionerer 
sammen; de dyrker deres grøntsager i fællesskab, de hjælper hinan-
den med at reparere ting, der er gået i stykker, eller skabe rammer, 
som afhjælper ensomhed. Det er det almenmenneskelige og relati-
onerne, der er det vigtigste. Mødet og samtalen mellem mennesker 
skaber kontakt på tværs af kulturelle, sociale, politiske og generati-
onsmæssige skel. 

Som når mænd, der er blevet alene hjælper hinanden i Mænds Mø-
desteder, når et plejebarn, som er blevet voksen, skaber en forening, 
hvor anbragte børn kan lære familielivet at kende i venskabsfamili-
er, eller når lederen af en kosmetologskole giver sine elever mulig-
hed for at øve sig på rigtige mennesker og ikke plasticmodeller, når 
hun laver en aftale om hår- og neglebehandlinger til beboerne på et 
lokalt plejehjem.
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Danskerne er europamestre i at forene sig. En Eurobarometer-un-
dersøgelse fra 2018 viser fx, at unge danskere topper den europæ-
iske liste, når der måles på lyst til at lave frivilligt arbejde. Men vi 
gør det på nye måder, som udfordrer de eksisterende systemer. De 
nye former for fællesskaber kræver bl.a., at kommunerne fornyer 
sig for at kunne forløse borgernes potentialer. De nye fællesskabs-
former er nemlig ikke altid organiseret i en klassisk foreningsform 
med vedtægter, formand og kasserer, som er forudsætningen for, at 
kommunerne kan stille fx lokaler til rådighed. 

De nye former for fællesskaber kræver også en langt mere fleksibel 
tilgang til byplanlægning, hvis byernes rum skal blive aktiver for 
borgerne. Kommunerne skal bevæge sig fra masterplaner til struk-
turplaner og vove at give lidt mere slip og planlægge for det uvente-
de. Først når de mere fleksible rammer er skabt, kan kommunerne 
for alvor være med til at forløse de lokale fællesskabsressourcer. 

I Come Together beskrives de enkelte initiativer. Der er interviews 
med dem, der fik idéerne – og gode råd til andre, som gerne selv vil 
i gang med at skabe nye fællesskaber. Bogen skildrer også udvik-
lingen af fællesskabs-Danmark fra andelsbevægelsen over brugs-
foreninger og frivillige i sportsforeninger til Folkehuset Absalon 
på Vesterbro. De udvalgte fællesskaber er best-practice, og de kan 
fungere som en guide for kommende fællesskabsinitiativer ud fra 
en betragtning om, at vi kan noget helt særligt med fællesskaber i 
Danmark.

Om forfatterne
Jane Sandberg har siden 2015 været direktør for Enigma – Museum 
for post, tele og kommunikation. Hun er cand.phil. i kunsthistorie, 
journalist og har desuden en master i kommunikation. Hun har 
tidligere bl.a. været direktør i Akademisk Arkitektforening samt 
museumsdirektør på Trapholt og Øregaard Museum. Jane Sandbe-
rg har skrevet flere bøger, senest Bornholm, Bornholm, Bornholm 
(sammen med Pernille Gjede).
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