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En anderledes fortælling om et udskældt boligområde
Bebyggelsen Tingbjerg i København er tegnet af den anerkendte
arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen i samarbejde med
arkitekterne Sven Friborg, Kai Lyngfeldt Larsen, Jens Christian
Thirstrup og landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. I 2015 blev den udvalgt som en af de 21 bedste og mest toneangivende danske murede
bebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne.
På trods af høj arkitektonisk værdi er Tingbjerg i dag mest kendt for
store sociale udfordringer og negativ omtale. Mange historier handler om, hvad der ikke er værd at bevare, hvad der ikke virker, og hvor
dårligt Tingbjerg fungerer som boligområde.
Tingbjerg – Vision og virkelighed udfordrer den gængse fortælling om det udskældte boligområde. Bogen fortæller en anderledes historie om området med fokus på Tingbjergs arkitektoniske
og kulturhistoriske værdier, og den rehabiliterer Steen Eiler Rasmussen som arkitekt og byplanlægger. Bogen kaster også et blik på
fremtidsplanerne for Tingbjerg. Hermed er den med til at nuancere
debatten om en af landets såkaldte ghettoer.
Historien om Tingbjerg
Da dele af indre København blev saneret i 1940’erne, opstod der et
stort behov for genhusning. De to almene boligorganisationer fsb og
KAB valgte Steen Eiler Rasmussen til at tegne den selvstændige bydel Tingbjerg. Steen Eiler Rasmussen og hans samarbejdspartnere
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tegnede en by i byen, der efter engelsk forbillede var landskabeligt
anlagt og beplantet med træer og bærbuske efter plan af datidens
største landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Området fik egen kirke, skole, butiksstrøg og et stort udbud af institutioner. I de mange
grønne haverum mellem husene blev der skabt god plads til, at børn
kunne lege, og naboer kunne mødes. Alt sammen komponenter, der
skulle danne rammen om det gode liv.
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Tingbjerg blev opført over en 15-årig periode fra midten af 1950’erne
til begyndelsen af 1970’erne. De sociale problemer opstod først for
alvor i slutningen af 1980’erne, hvor borgere fra saneringsmodne
bygninger i Københavns brokvarterer blev anvist boliger i Tingbjerg. I dag bor omkring 6.000 mennesker i området, der ligger som
et smørhul omgivet af Gyngemosen, Vestvolden og Utterslev Mose.
I 2018 blev der vedtaget en ny udviklingsplan for Tingbjerg, som
betyder, at der i fremtiden kommer ny boligmasse og byrum tegnet af Vandkunsten og SLA. De nye boliger er sammen med COBEs
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus et forsøg på at ændre boligområdet.
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Om forfatterne
Bogen om Tingbjerg er skrevet med udgangspunkt i et forskningsprojekt, som er gennemført ved Arkitektskolen Aarhus af professor,
arkitekt Mogens A. Morgen, arkitekturhistoriker, ph.d. Jannie Rosenberg Bendsen og arkitekt Birgitte Kleis. De tre har tidligere udgivet monografien Bellahøj. Fortællinger om en bebyggelse (2015).
Jannie Rosenberg Bendsen og Mogens A. Morgen står derudover
bag Fredet. Bygningsfredning i Danmark 1918 til i dag (2018).

